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usen 
Hazır ı l. 

ltadın birliği beledi e azal 
namzetlerini seçiyor 

. ~adın birliği idare heyeti dün de top anarak kndınların belediye 
•rıtıhabına iştirakleri dolayısile hazırlık müzakeratına devam etmiştir. 

Bu müzakereler çarşamba gününe kadar intaç edilecektir. 
Miizakere'er arasında kadınlardan belediye azalığına gösterilecek 

rıanızetter de tesbit edılmektedir. Bu namzetler fırka tardfından 
tasy p edi ldiği takdirde intihap yapılmadan evvel ilan edilecektir. 
.. 1'\adınlardan ilk devrede üç aza çıkarı lacağı şa yıası kadınlarm 
ilıtazlarını mucip o'maktadır. Kadınlar bu miktarı çok c:z buluyor
ar Ve laekal kadınlardan 10-15 aza intihap edi1mesinı istiyorlar. 
l Beledıye meclisinin lağvından ve bu mec.isin vilayet meclisile 
tyhidinden sonra, kadınların intıhap edılem yecei'ı yazılmışh. 
.Yerilen matümata göre, Hakkı Şinasi paşa bu mese eyi Ankara da 

f°l'Gşerek tereddütlü noktaları ha ı için lazımgelen teşebbüste bu
llııacaktır. 

k liakkı Ş nasi paşa Ankaradan döndükten sonra ,kadınlarm fırkaya 
y ayıUarma baş anacaktır. Kadın birlığinin 400 azası derhal fırkaya 
&tılacaktır. 

d' l<adın b rliğinde bugün saat 16da Efıa ıiş Suat H. kaim bele
R'Y:ciliği hakkında bir konferans verecek, kC\'lferanstan sonra Cemal 
b·e§ıt bey de bır konser verecektir. Kadın birliği her 15 günde 
~diyeciliğe dair konferans tertip edecektir. 

1 'larkonrn keş 

e or? - . 
Fizik üstad-ına gö~.e hadise bir keşif 

hatta yeni bir vak'a eğildir 
.t!lmanya ve lngilterede bundan çok mühim 

tecrübeler yapılnuştzr 
~Meşhur mucit Markoninin Ce-

Ye açıklarında bulunan Eıettra 

~tından verdiğı bir işaretle 
S·\rustralyadaki 
dldney şehrin · 
l·t elektrik 
~~balarını yak
& gltıı yazmıştık. 
ll ı . 

llıab· ınese enın 
k 1Yeti hak
•ıtıda f ' 'k .. teh ızı mu-

... as 'llSı profe
"0t s . 
t alıh Mu-
llt 8 

titl· eyin fık· 
G sorduk. 

ki: stat diyor 

illtl~ d B~günün Pr. Salih 
lcı edlkodu-
tltıda b' . M . . d tı:ı n ırı arkonının ra yo 
c"ce ~ . . l 

daki ~~ı vasıtasıle Avustr~ ya-
b t bır elektrik merkezınde 
ba anahtarı açarak 3000 lam
tit:' Yakmasıdır. Teknik itiba- . 

b\ı az Çok ehemmiyeti haiz olan 
Qa lllesele ilim noktai nazarın
l .. ,,rı ok adar mühim degv ildir. Bu 
"'"tiibe 

tct den anledıg· ımız şey lrnd-
llak1· ~'ld ınde mesafenin ortadan 
•rılm d lif ası ır. Yeni mühım ke-

~~e;1· _hatta Markoninin diğer 
· erınin · tcC:tUb zıyası altında bu 

'crıe e hüsuf eder. Beş altı 
~anı )"~el Markoni ( Huzme
'İate . ııstemi namile bir telsiz 
... mı keşf t . . z· . 
Clı ii e ınıştı. ıya pro1ek-
~%inı CS~sına istinat eden bu 
l:ı-ıcıİııd sıstenı kudretin uzaklara 

e IDühiın rol oynamakta-

dır. Bu sayede İngiltere ile 
cenubi Afrik.ı, Kanada, Ameri-

ka, Hindistc ve Avustralya 
" rasında nisbe
ten az kudret 
sarfile muha
berat cereyan 

etmektedir. Tel-
siz mevceleri 
iJe bir zepe 1in 
modelini, bir 
torpitoyu uzak
tan idare et
mek, birkaç yüz 
metre mesafe-

Çocuk sayıfaıı 
Bugün 7 inci sayı

fada 
Yeni .bilmecemiz, geçen 
haftakı bilmeceyi kaza

nanların isimleri 
Hıkaveler, ~en tıJcralar 
KankatürJer, Bellene· 

cek ~özler 
Yeni müsabaka 

her erke(Je nazaran 
kadzn nedir? 

Varan 3 şairi Nazım Hikmetin 
kadın hakkındaki fikri muay
yendir. 

- Bu gtin çtimaf, iktısadi, 
siyasi h ıı ki arı • 
b ,.. . ~------ana muwa.:.o_ 
o 'mıyan rnUca
dele, kavga ar
kadaşım d11 k;, 
yarın içtimai, 
iktısadi, siyasi 
hakları benimle 
müsavi olacak
tır. 

* Etref Şerif 
Bey boks fede-

rasyonu reisl- l\/aıırn 1-til(,m~I ı~ 

dır, ve ilk defa meleketimizde 
kadınları boks seyretmiye teş
VJk eden ve muvaffak da olan 
o dur. 

Malüm sualimizle fikrini sor
dum, dedi ki: 

Madam Hano 
bır 

e 
Çocuklara rakı satan 

Bakkal mahkemeye . . 
verı ıyo 

-----------~ ---
Savayı Bakk.allar cem·ye n 

ta dediyorlar 
Maarif müdürümüz ne diyor ? 

Dünkü nüs'3amızda T opkapıda 
Mevlevihane civarında Sava is
minde bir Rum bakka ın ufak 
mektep talebe
lerine rakı sat-

tığını ve Türk 
çocuklarının ah
laklarını boz-

duğunu yaz
mıştık. Bakka
lın bu hareketi 
hakkında za
bıtaca tahki
kat devam et
mektedir. 

"Bakkalın bu suretle kareke
tinden habe ' r o!dum. Ehem
miyetle takıp etmekteyiz. Mek

tep levazımab 
ile birlikte kü-

çük çocuklara 
rakı satan bak
kalı mahkeme
ye vereceğiz,, 

D1ğer taraf
tan Bakkallar 
cemiyeti de 
hadiseden ha
berdar c>ımuş, 

bakkaldan iza
hat almak lü-Diğer cihet

ten Maarif ida-
resi de bu 

Maarif Müdürü Haydar 8. zumunu hisset
miştir. 

hususta ehemmiyetle mefgul 
olmıya başlamıı, ilk t edrisat 
mUfettişl,.rinden birisi hadise 
hakkında tahkikata memur edil
miştir. Dün maarif müdürü 
Haydar bey şunları söylemiştir: 

Bakkalın hareketi cem"yet 

tarafından şayanı takbih gö-

rOlmüştür. Cemiyetin nsli aıa

sından olan Sava cemiyetten 
ihraç edilecektir. 

Bir hayır müessese • 

Kadınları çalıştırma yu 
den güne inl(işaf ediyo 

•• 
u -

• 

yaptınlan Kadınlan çalıştırma 
bitmiş, yurt idaresi ve im ı t
b r muhaır rimı z bu hayır 

nilr Pşa konağındak i imalataneler ve 
e eni binaya nakledi mıştir. Kadınları 

çalıştırma yurdu bugünlük iki atelyesi faalıyelte bu .unmaktııdır. 
Bunlar kutu ve dokuma ima1ataneleridir. 

. İ . er 07" n, her nevi . şeker, pas' a, çorap, 
ı)Aç ve amba aı kuru an pek mü mmel şelulde yapılmaktakdır. 
Yur<lun kutu imalntanesi lenni ve miıtekamil bir ha dedır, rıulu 
imalatanes•nde kutucu1uk için lüzum'u her ma:cinc v.aı dır. Yapılan 
kutular hem zarif, hem dayanıklıdır; har~am ·şeker kutularındc:ın 
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Herman isprer 
Miras vergisi ne 
kadar olacak? 

1\1} aliye vekilinin bugün 
izah etnıesi 11ıı1lıtemel 

Ankara, 30 (Telefon )-Maliye 
vekilinin yarın (bugün) Herman 
İsprerin miras meselesi hakkın· 
da mecliste izahat vennesı 

muhtemeldir. 
Mirastan alınması lbımgelen 

vergi hüz tahakkuk safhasın· 
dadır. Bu sebeple şimdilik ' 
müsbet bir fCY yoktur. 

lstanbııl havası 
Hava dün kısmen düzelmiş, kıımen 

bulutlu, lcıırnen kapalı geçm ıtir Dun 

aıami hararet 9.5 , asgaıt 2 ıdı. 
Bugtın rOzgAr haf ıf lodoılu, hava bu

lutlu olacaktır. 

[ ____ v __ A_K_ıT __ ın~~e~l~r~a--~e--e~e~o_n_h_a_b_e_r_ıe_r_i~-
Kar 
-·---

Ankara civarı 
bembeyaz ... 

Ankara, 30 ( Telefon ) - Dün 
gece şehir civarındaki tepelere 
çok miktarda kar düşmüştür. 
Hava çok serindir. -
M. Brunning 
Alman kabinesini 

teşkil etti 
Berlin, 29 (A.A) - M. Brun· 

ning kabineyi teşkil etmiştir. 
Kabine şu suretle teşekkül et
miştir: 

Başvekil M. Brunning. 
Hariciye vekili M. Gurtin 
Dahiliye ,, M. Bredt ---

Köp.·ü parası 
Layihada ne gibi esbabı 
ınıı9ibe gösteriliyor? 

Ankara, 30 ( Va kıt ) - Köpr Ü 

müruriyesinin ilgası hakkındaki 

layihanın esbabı mucıbesinde 
bilhassa deniliyor ki : 

" Üçte ikisinden fazla bir mık· 
tan yaya geçenlerden elde edi
len köprü varidatının tahsil 
şekli asri ve medeni şehirler 

iç;n muvafık olmıyan bir tarzda 
devam etmektedir. Bu cibayet, 
şeklinin ıslahı ve tadili cümhu
riyetin yeni idare usu!lerinin 

arasında tetkik ve tesbit edil
meğe layık bir mesele halini al· 
mış ve binaenaleyh bir taraftan 
belediye için terk ve ihmali 

Bereket 
Bu sene mahsul cok 

' fazla olacak 
Ankara, 30 ( Telefon ) - Son 

yağmurlarm büi:ün Orta Anado
luya düştüğü anlaşıldı. Bu sene 
zeriyat çok fazla olduğundan 

mahsulün geçen senekinden 
yedi misli kadar fazla olacağı 
kestiriliyor. ... 
Türk-Macar 

iVI ua hede İt·, iıı bir 
~ 

h~yet geliyor 
Ankara, 30 ( Telefon ) - Müd· 

deti bitmiş olan Türk - Macar 

-
iti a.tna ne ne v 
kit imza'anaca 

13itaraf azalar bııgi 
şehrimize gelecek! 

Atina, 30 ( Aoek ) - Yu 
başvekili M. Venize os Am 
kadan gelen Yunan heyet 
Türk - Yunan münasebatnı 
bahsederken demiştir ki: 

- Türkiye ile 
sene evvel başlıyan 
vardır. Şimdi d ğer 

sam mi bir surette 
mütekabilen istinaf ve 
hakkından feragat ettik. 

Talimat 

Atina, 30 (Anek) - Ank 
Yunan sefirine gönderilecek 

M iiddet biti Vilayet biilçeleri mümkün olmıyan bu varidatın 
Ticare~ odasına kayıtla bulu- Ankara, 30 (Vakıt) _ Vila- muhafazası ve diğer cihetten de 

ticaret mukavelesinin tecdidi 
ıçın müzakerelere başlamak 
üzere bir Macar heyeti yakında 
memJeketimiıe gelecektir. 

limat teayyün ediyor. Yuna 
tanın yegane gayesi itilaf hu 
lü imkanını tesbit etmektir. 

Bu takdirde itilafname der 
imzalanacak ve Türkiyenin ta nan tüccar ve sanayi erbabına yetlerin yeni sene bütçelerinin garp alemile en yakından ve ,.,., 

kaydiye ücretlerini tedıye için Dahiliyede toplanan tetkik ko· daima temas ve münasebeti .l Uring kulüp 
-- --

teklif ettiği diğer bususat i 
de mütevassıt hal çareleri bu 
nacaktır. 

veriJen müddet bu akçam hitam misyonu tarafından tetkikine olan bir şehrimizde çirkin ciba- Ankara, 30 (Vakıt) - Devlet 
bulmaktadır. başlanmıştır. Şimdiye kadar, yet tarzının gelip geçenleri iz'aç Şuraaı Türkiye Turing kulilbünün 

Ad A ı B t B t · k b' h 1 'f ı·· menafii umumiyeye hadim cemi· Yarından itibaren kaydiye ana, nta ya, eyazı , ursa, e mıyece ır a e ı ragı uzumu 
C b l b k Ç D · l" h' d'I · t' · yetler arasına ithaline karar ver-ücretlerini vermiyen tüccarlar· e c ı ere et, orum, enız ı, ısse ı mış ır. mittir. 

Yunan sefiri Ankaraya gid 
bilmek için ihtilafatm bir an 

vel halli hususunda M. Veni 
losun arzusunu da tebllüğ ede 
tir. Gazeteler Venizelosun an 

dan ceza alarak iki misli tahsil Esk şehir, Gireson, İzmir, Kas- Cibayet tarzının değiştirilme-
edi.ecektir. . tamoni, Kayserı, Kırşehir, Mar- sinden ve daha çok şehirde er· Ankara SUYU 

c:::============= d;n, Muğla, Ordu, Karahisar, babı mesaıyi iz'aç, fakir ve düş· Ankara, 30 (Vakıt)- Ankara 
başka go.yet san'atkarane lüks Tekirdağı, Zonguldak, bütçeleri kün haık tabakasını, kendisini su tes1 sabnı ikmal, ihtiyacı tatmin 
şeker kutuları da yapılmaktadır. gelmiş, bunlardan Adana, Antal- bir vergi mahiyetinde gösteren edecek surette işletmeyi temin 
Sipariş üzerıne imalatta bulunu:- ya, Eskişekir, Gireson, İzmir, kırk para müruriyenin başka bir etmek üzere imtiyaz için müza-

mübadele meseleleri halledildi 
ten s~nra Ankaraya gidece ~ 

duğu ğibi mühim miktarda stok Kırşehir, Mardin, Tekirdağı, şekle ifrağından hemen kamilen kere halinde bulunan Alman 
h · k t d b ı K b.. ı d ·· ·· ı gruplanndan başka bir Amerikalı 

vazıyorlar. 

Bitaraf/ar yapı mış er nevı u u a u un astamonu utçe erin e goru en Köprüye müntehi yollardan ve 
d 1 kt d k h t 1 d 'l grup ta tekıifatta bulunmaktadır. Ankara, 30 (A.A) - Muht 

lit mübadele komisyonu .. ;~ 
uru ma a ır. no san ve a a arın ta 1 ve iskelelerden geçecek vapur, tren, 
Yurdun dokuma imalatanesi tashihi mahallerine yazı\mıştır. tramvay, tünel yolcu biletlerine 2 numaralı kararname 

sağlam, güzel havlu, peştemal, Komısyon 1561 numaralı kanunla ve köprülerden geçecek diğer Ankara, 30 (Tclcfou) _ Kan-. 

perdelik, p jamalık ve Amer kan konulan usul say sinde tetkika· vesaiti nakliye resimlerine zam biyo muamelab için hazırlanan 
.., .... ~, ... r1_...... M FnA ...... -.. · • 1 

Holştat dün akşam İsta bıl 
b · kt d y t ş· d tını gayet seri yapmaktadır. kararname çar•amba gu'"nu·· vekı"I ezı yapma a ır. ur , ım ıye ile tahsi latın temini derpiş olun- Y • hareket etmişlerdir. Harele~ 

lerinden evvel bir mubarririJ1l1 

Türk- Yunan mukavelesi nıet 
kadar muhte if müesseselere ima Canakka/ede N_[ irnar muştur. ~C:k~;.yetinde müzakere edile-

latta bu unmuştur; son zamanlar- ' S. • • · · Cibayet tarzının değiştirilme-
da da şehremaneti hastaneleri- znun gıınu sinde gözetilen esa!'ıar şunıardır: Irak harbiye nazzrz 

'le 32000 metre ik çarşaflık bez Çanakkale, 30 (Vakıt)- Mimar 1 _Köprü varidatını kaybet- Ankara, 30 (Telefon) - Bu 
kat'i şeklini almasına intizar 
İstanbulda birkaç gün geçir01 
istediklerini söylemişlerdir. Bil 
raf azanın hafta nihayetinde A 
karaya avdetleri muhtemeldi!· 

dokumayı taahhüt etm iştir. Sinan gününün tes'idi için Türk memek. günlerde İstanbulda bulunacak 
Kadınları çalıştırma yurdu ocağı bir musahabe tertip etti. olan Irak Harbiye nazma Cabir 

G f M h b 2 - Köprünün daimi ve mü-
günden güne inkişaf etmektedir. ece maari mimarı az ar ey Paşa lstanbulda iki gün kaldık-

Fakir ve kimsesiz kadınları bu büyük Türk san'atkarı hak- tevali tamir ve termiınini temin tan sonra Adana tarikile Bağ· 
iş sahibi etmek ve geçindırmek kında bir konferans verecektir. etmek. dada gidecektir. Gelen meb'uslar 
gibi hayırlı bir maksat takip l~eh di"et meclisi 3 - Cibayet tarzını müziç ve Edebiyat mükafatz 
eden müesseseye şekerci, tuba- J çirkin şeki den kurtarmak ve Paris' 30 ( A. A) - Asyada Samsun meb'usları Avni ; 
fiyeci, ve eczacılarımızın kendi- feshedildi daha basitleştirmek. mukim Fransızlara mahsus Nafiz, Afyon meb'usu KV' 
)erine lazım olan kutuları burada Var.şova, 20 (A.A) - Reisi- 4 - Vergiyi gene köprüden edebiyat mükafatı ( kilometro Balıkesir meb'usu Mehmet, O 
yaptır mak suretile yardım etme- cümhur Diyet meclisinin feshi istifade edenlerden tahsil ile as- 83) unvanlı eserin muharriri reson meb'usu Hakkı Tarık ~ 
leri bu inkişafıgün geçtikçe faz· hakkındaki emirnameyi imzala- lmdaki ücret mahiyetini kaybet- olan Hanri Daguerchese veril· ler dün Ankaradan şehri01 

E;;;;;;la~la~ş~tı~r~ac~a~k~t~ır~·--~~=-=~~~~~m~ış~t~ır~·~~~~~~~~~~;;;;;o.;~m,;;;;:;::;e~m~e~k~·~~~~~~~~~~:=~m~iş~t~ir~·~~lllllllll!~~~~~~~~;::;;:;;;;g~e~lm~i~ş~le~r~d~ir~.~~~~~~~ 
Sudurı - Hemen her mücrim de~ şiddetli olarak üçünc:üsü~ü unlar siz benim karımı mal,/ 

helasını inkarda arar.. Hatta o göndermek.. Mücrimin sabrını oğlum Tahiri ne sıfat ne si 
derecede ki sübutün bedaheti tüketerek aklın~ zıvanadan çıka- hiyetle kurduğunuz komedi JfJ/ 
önünde inkarlarında ısrarla çır· rıncıya kadar uğratırıı: .. , kemesi huzurunda isticvaba ~ 
pınıp dururlar.. • Avnüsselih - Kabul... kebiliyorsunuz.. Kendi b• I 

V AKll~ ın tetrikasu 134 
Ali Safder - ilk sualde, ha· Bir gün daha intizarı muvafık kanmazdan bulaştırarak bir',! 

kimleri yormadan cürümlerini buldular. Nıhayet bekledikleri ortaya kirli don pisliği çılı /. 

Yazan : Hüseyin Rahmi itirafedenler için kanunun bazı cevap geldi. Fakat memullerinin yorsunuz. Şeni müfteriler 1. 
mertebe mülayimetkarlığı var büsbütün hilafı bir maalde.. dunuza gel rsem mahkeme~~ 

gibi infilak'a b ten ahlak ülti
matomunu birkaç defa okuyarak 
kahkahalarla yata kalka güldü
ler. Kağıt zarf andı. Nasıh Bey 
adresine postaya verildi. Fakat 
tehditte gösterilen şiddete rağ
men üç gün oldu. Beş gün oldu 
cevap gelmedi .. 

Yerli ahlaksızlıklarla mücadele 
heyeti reisı sordu : 

- Arkadaşlar herifin bu al
dırmayışına ne mana veriyor
sunuz? 

Suduri gülerek: 
- Nasıh bey galiba ü ltima· 

tomu eline alır almaz korku· 
dan bayı 'dı ve hala ayı lamadı .. 

Avnüsselah - Latifeyi bıra
kınız bu sükütun manasını arı· 

yalım ... 
Ali Safder - İttihamımza kar

şı tabii müdafaanamesini hazır-

hyacak bu da az vakitte olur mıdır ? İşte sureti: başınıza yıkar ve eseri tel\11.• 
kolay bir şey degw ildir.. Ha b' l d l .ırr 

Avnüsselah - Bazı ahvalde... Y ıre ana arının onunu niz o an mülemma çanısr 
Suduri - Yoksa hiç cevap pazara çıka b t ı 1 A e k • ı Suduri - Ben, cürmün şid rmış za 1 a ar r v azuratını sıze ya alırım: "' 

vermemeyi menfaatine daha na k k · · b. · W 
detle inkarını cürüm için bir musu e me peynır gı 1 yemış Memleketin maneviyatını .... f muvafık mı buluyor?. k ,y 
ikinci cürüm sayarım. yutmuş eratalar sizi... likeye düşüren ahlaki miy•ı 1' 

Avnüsselih - Bizim oltima- Bir takım reziıler bir araya çtıır 
tom dedı'gW ı·mı·z o kuru sıkı ka· - Ali Safder - Dogw ru .. Kendisi k b b hk tesmimatına karşı harp a , IJ 

geler~ ususi ir ma eme b b•' 
gw ıda onun h"ıç chemmı'yct ver- can yakarken düıııünmiyor da Ce· k b fd'll . 1 . DiZi yazıyorsunuz. Ulan a. ,,.f 

Y urmuj azı sa ı ı erı tese ıı l ,,r 
mıı:miş olması ı'htı'malı'nı' nı·çı·n za zamanı kanun~n hükmü d d' w. • d bu müfsit havanın zehir 1 Jd yur u namını ver ıgınız e ep· b•f'f 
düşünmiyorsunuz ? önünde titriyerek kaçamak yol· nağmı sizin yurdunuzdan ... ı haneye celbi ı e isticvaba kadar r JY 

Ali Safder - Bu kabil mi? ları arıyor. . yerde aramağa lüzum "a 1,f' cüretinizi ileriye götürüyorsunuz. h eti J 
Sükut ikrardan gelir .. Korkuyor. Avnüsselah - Haydi canım Behey a lak ocağı kuru01 .. ır 

Uuulan varkacı oğulları, behey k d n r Ja 
Ne yapacagw ını bilmiyor.. Herif hav. di cürüm üzerinde akademi k ft d kk Evvela en i içınize uzu ,, ır 

irhanacılar, bir ha a ır ha i- ı ıı•" 
biz.e ya ikrar veya inkar i e ce- azaları gibi konuşmıyalım ... He- bir kaç hela süp Jrgesi sa 1 

mzda tahkikat yapmakla meş· 
vap verecek .. itiraf ta kolay de- rif bize cevap veremzse ne ya· l sonra beni islaha kalkınız · ~~ gu um.. dl 
ğil rette ... Beşeriyetin yüz bini pacağız. Az vakitte kedi kasablığıodan « Damat Ferit zamanı~ b'"( 
geçen gizli rezaletleri içinde ~uduri - Yapılacak şey pek yaralı gönüllere teselli doktorlu- zabıtai ahlakiye vardı. f(şd "''~ 
günahı kebairin sonuncusu sayı· sadedir.. ğuna kadar yükselmitıiniz •• Yedi- den, meyhaneden çıkar 1 ,of 
lamıyacak bu fiilin çirkinliğini Ali Safder - Nedir? gınız baltla.rı vaktile irtikap ahlaksızlardan boş kal~ . Si; 
üzerinden atabilmek için zavallı Saduri - Birinci tehditna· ve ifsadatında avamın zeban- ralara kendileri otururlar.~ 
adam şimdi türlü guğuklar dü· meye cevap vermezse ikincisini zedi bir misal olmuş serez ka- o heyeti islahiyenin zeylı ~ 
şünüp durur... yazmak .. Gene susarsa biribirin· dısı bile yememi tir.. Bire mel· Bır 

L_------------~--------~~--~~--~~--------------~--..;._------------------~---------~ 
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Gıda fiatlarında ihtikar 

akkallar kabahatı müş-
------------

Istan bu un 1 'l ~ah 

terilere yükletiyorlar 
rtadan veresiye muamele kal
arsa ihtikar da kalkacak mı ? 

~ IJ/.,. bakk41 dakkAnı 
Q 0

ll zamanlarda bakkallar • . 
~~lt lllevaddı gıdaiye üzerinde 
ilı.ı L Yaptıklarından ıiklyet 

al Cl(tedir . Bilhassa mahalle 
~ndaki bakkallar bu ihti

dit ~lca yapıyorlar denilmek-

€~an · 
1_ etın bu ihtıkin mentg . . 

ğ1 b ı•n ne gibi tedbir ala
er· a kında Şehremini mua
i t

1
.nden Şerif Bey şunları söy

ş ır: 

" - Ekmekten başka hiç bir 
' şeye narh koymuyoruz. Şimdiye 

kadar bir çok tecrübeler yaptık. 
Hiç faydalı bir netice elde 
edemedik. Narh koyunca derhal 
hile başlıyor. 

Tartıda, erzakın nevinde hile 
yapıyorlar. O zaman da hileye 
mani olunacak çare bulunmu
yor. ,, 

Bakkallar cemiyeti katibi umu
misi Fethi Bey de bu hususta 
şunları söylemektedir: 

" İbtikin yapanlar mahalle 
aralarındaki ufak bakkallardır • 
Bunlar kendilerinden büyük olan 
bakkallardan mal almaktadırlar. 

Büyük bir bakkalda 40 kuruta 
olan faıulye tabiatile küçtik 
bakkallarda 45 kuruşa satılmak
tadır • Bundan maada halkın 
veresiye mal alması da fiatın 
yükselmesine sebep olmaktadır. 

Bakkal veresiye mala yüzde 
on, on bet zam yapmaktadır. 
İhtikarın önüne veresiyeyi kal
dırmak ve daima büyük yerler
den mal almakla kısmen ge
çilebilir. 

vazifesi Hastabakıcıların 
. ll 
'" - hglli7 lc~rfının2 gÖr?o haJit-
faları öpmek ve onlarla .. 

harpte hemşirelik eden bir güzel kadın 
s~11 

maceralarını anlatıyor 
et P~~ ile gelen Londra 
h ~erı umumi harp esnasın-

ı~ ~sta bakıcılığı yapan bir İn
i b~dınının itiraflarile dolu 

ır eserden bahsetmekte 
~~r aleyhinde mütalaalar 
~Y~n etmektedirler. 
~tt):ı~ muharriri olan kadın, 
~t' tın. h_asta bakıcılarla nasıl 
~l~lennı,, n~sıl eğlendiklerini, 

?lasıl cınsı münasebetlerde 
. ~Uğunu anlattığından, mu-
tı . . . k 

tdd esere ıs~ını oymakta 
· . Ut etmiş, bır aralık es~rin 

ne fotoğrafını bile gönder-
~e n · k " l b' ~ aşır ço guze ır genç 

...... 0Ian bu sabık hemşirenin 
""ltı' ~ • 

1 eserin başına ilive et-
\l ~ 18lerniş, fakat bilihare evli 
ç~tıu düşünerek bundan vaz
l 14tir 
0ııd · . 

hte .ra gazeteleri, eserın 
İni \'ı 01duğu rezalet sahne

tıakıetrniyorlar sade onla-
i :Yaptıkları iktibaslarmdan 
çyüı" E 

nı h u anlaşılmaktadır. se-
or k.,8triri olan İngiliz kızı ,, A. ı. 

e r~,~~Şırn olanlar günden 
lik 

0 
egışiyorlardı. Bu deği-

. li~arın Yliıünde besbelli 
deler ~? onların yüzündeki 

sen ~le değişmişti. iki üç 
1> e e en beri devam eden 

kan faziletkar kadınları 
· Yıtta ' 

~~rllıiştil. n azade bir hale 
Nasta ,, 

bakıc k 
llıUb · ı ız ve kadınların 

laları ırn Vazifelerinden biri 
~ a Ö" ~ • , 

llıı bu d PuşrneKmişl lngiliz 
~~i: tı an bahsederken di· 

il.staıa 
~-tı .. d rın eks . . .. .. k 

-.. il İd'J erısı opuşme 
1 er. Hastaların ek-

serisi çocuk gibidiler. Bunlan 
öptükçe hoşlanıyor, fakat yaşlılar

dan iğreniyordum .. Fakat iş bu
nunla da kalmadı. O zaman ge
çirdiğim maceraıarı hatırladığım 
zaman ttiylerim örperiyor. Tabii 
bunlann sebebi harpti. 

11 Bir akşam, mülizimin biri 
beni öpmek istedi. Ortalık ka· 
ranlıktı ve yalnızdık. Sağa aola 
baktım, sonra iyildim ve müli
zimin, vücudu zangır zangır tit
riyordu. Kendisi bütün ıstırap
larını unutmuttu .... ,, 

İngiliz kadını yalnız hastaları
nın aşkını tatmin ile kalmamış, 
başka kızları da muhtelif hasta
lara takdim itile de meşgul ol
muştur. 

. Londra gazeteleri, bu eseri 
şıddetle tenkit etmektedirler. 

Duglas 
H4ru/ 5inem4 Mn'4tlcArı 
ıehrimize mi geliyor? 

. Meşhur ıinema artisti Duglas 
Faycrbanksın lstanbula geleceği 
yazılmıştır . Bu 
hususta malü
mat almak üze· 
re, Duglisın 

oynadığı fi!m 
lerin şehrimiz
deki acentesine 
müracaat ettik. 
Böyle bir seya
hatten kat'iyen 
haberleri olma
dığını söyledi
ler. Alikadar
lann haberi ol- Oueld• FayeıbanJes 
madığına göre, Duglasın Istan
buJu ziyaretine muhakkak naza· 
riJe bakılamaz • 

Polis müdüriyeti polis nokta 
kulübelerindeki sandalyeleri kal
dırmıya karar vermiştir. Bundan 
sonra nokta bekliyen polisler 
altı saat süren vazifeleri esna
sında ayakta duracaklardır. 

Seyyar kütüpane 

İstanbulun birçok yerlerinde 
seyyar kütüpaneler türemiştir. 
Bunlar bir gün Sultanahmette 
kurulurlarken diğer bir giln Ak
saraya nakletmekte, bazen de 
günde iki üç kere buradan şura
ya aıınmaktadır ar. 

Laleli apartımanlarına 
kalorifer konuyor 

Tayyare cemiyeti Laleli apar 
tımanlarında kalorifer tesisatı 
yapbrmıya karar vermiştir. Bu 
kararın tatbikine pek yakında 
geçilecektir. 

• 

icra meselesi -·-Avukaf/4r, umumi içtimada 
görüşülmek az.ere dün bazı 

esaslar h11zırlcıdıLar 
İcra kanunu tatbikatı etrafın

da görüşerek tesadüf olunan ba
ıı müşkülat hakkında teşebbüsat 
ve temenniyatta bulunulmak üze
re bazı avukatlar tarafından Ba
ro umumi heyetinin içtimaa da
veti istenildiği, bu hususta Baro 
riyasetine bir takrir verildiği ya
zılmıştı. 

Dün, avukatlardan bir kısmı 
Baro !alonunda hususi surette 
toplanarak bu mevzu etrafında 
görlişmüşler, ictimada mevzuu 
bahsedilmek üzere bazı esaslar 
hazırlamış l ardır. 

İçtimada haciz konulacağının 
borçluya ihbarı, borçtan dola}ı 
hapsedilmemek bahislerinin, icra 
dairesi muamelatındaki karışık
lığın müzakeresinin esaslı nok
talarını teşkil edeceği anlaşıl
maktadır. 

Umumi heyet, yakında top
lanacak, miitalealar tesbit edi
lerek vekalete biıdirilecektir. 

San' at hayatımız 

ü takil ressamla 
kel ıraşlar ce • 

An arada büyük ve mü ı. 
bir sergi açmak iç~n haz r r 

görüyor 

Sergide teşhir edilecek eserlerden : Refik Fazıl Beyin 
inkıUJba dit bir kompoziSJlonu 

Müstakil ressamlar ":e ~er- Bu itibarla eseri resim 
kelbraşlar cemıyetman h b--' 

nı utuş ve mevzuun yüksek,. 
senelik ıergı'si 1 mayısta Anka-

liği tamamlıvor. 
rada açılacaktır. 

Ankara Türkocağı merkez 
binası sergi için iki salonunu 
Yermiştir. 

Bu seneki sergide genç ar· 
tistler geçen senekinden daha 
olgun eserlerle görüneceklerdir. 

Teşhir edilecek eserler ara-
ıında Hale Asaf Hanımın, res
mini dercettiğimiz portreıi, çok 
güzel bir Bursa manzarası vardır. 

Gene resmini dercettiğimiz 
Refik Fazıl Beyin bir kompozis
yonu vardır ki fikir itibarile ol-
duğu kadar ebat hususunda da 

biiyüktür. Takriben 6 metre uzun
luğunda ve 5 metre büyüklüğün
de olan bu eserde, halk ve as
kerin Gazi ve vatanı kurtaran
lan tebcil ettikleri temsil edil .. 
miştir. 

Bu kompozisyon, ıimdiye ka
dar yapılanlara mevzu ve fikir 
itibarile şu taraftan faiktir ki, 
san'atkar hakiki bir vak'adan 
mülhem olmakla kalmamış, bD
tün inkılabı kavnyan bir görllşü 
muhayyilesinden geçirerek res
ttı etmek istemiştir. 

Sergide fe~hir edilecek 
e~erlerden 

r * 

Sönen Işık 
l\!Jebrure l-J zzrşit 

Yakında çıkıyor 

Fiatı : 125, ciltlisi 130 kş. 

Sergide teşhir edilecek ese r
lerden Hale Rsaf Hanımın 

poı-tresi 

Nurullah Cemal Bey sergiye 

ku•vetli natürmortlarla iştirak 
ediyor. Geçen sergide esaslı re-

sim bilgisine şahit olduğumuz 
bu san'atkar yavaş fakat emin 
adımlarla ilerlemektedir. Nu

nıllah Cemal Bey san'abnı 

emfnleştirmek ıçın hislerine 
fren koyan artisttir. Maamafih 

bazı eserlerinde, meseJa R. Ha
nımın potresinde hislerınin 

yeryer taştığını ve bunun iyi 

neticeler verdiğini göriiyo
ruz. Heykeltıraş Muhittin Sebati 

Bey Ankara Türkoc1ğı sergisini 

çok Türk eserlerile süsliyecektır. 
Birkaç kadın büstünden 

başka, gazetem'zde res'm er·. i 

evvelce dercett iğ rr.ız r.1 r.1~r S -

nan, 16 mart fac:Lsı ab:d.. ı 
taslakları milli eserteri arası ,. 
dadır. 

Ne yazık ki bu, lmdreti, P.ı
riste bile takdi r edilmiş san'at· 
karın eser erini ancak fns ak 
halinde görebiliyoruz. H... u · 

buna mukabil nece taşçı dük· 
kanlarından çıkan yığın ar b.rc.r 

san'at eseri diye gösteri iyor. 
Hadi Bey isminde genı; bır 

san'atkarın da bu scr~ide c r
Jerini göreceğimizi hab.er rl 'ık. 

Diğer genç ve müs:akiı rcs ... nı· 
!arın da eserlerini gör~ukçe 
okuyucularımıza haber vereceğiz. 
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sıhhiye Vekaleti sıtma mü-

cadelesinde istifade edil-
mek üzre bu sene ltalyadan 
( Gambüzya ) namındaki kliçük 
balıklardan getirtmiştir. Bu ba
lıklar (Adana) ha valisinde teksir 
ettirilmek suretile tecrübe edil
mektedir. Ancak tahkikatımıza 
göre bu henüz pek mahdut bir 
sahada yapılmakta.1ır. 

Gambüzya balıklarından sıtma 
mücadelesmde nasıl istifade 
edildiğini izah etmek üzre biraz 
izahat verelim : 

( GambUzya) balığı en büyük
lerinin uzunluğu 5 santimetroyu 
geçmiyen bir nevi küçük balık
tan ibarettir. Bu balığın istihlak 
noktasından hiç bir kıymeti 
yoktur. Yalnız diger bir husu
siyeti vardır. Gambiizya gayet 
küçük olduğu için derinliği iki 
üç santimetroyu geçmiyen su 
bataklıklarında kolayca yaşar 
ve ürer. Bu batığın yaşamak 

için yediği baıhca şey de ba
taklıklarda sivri sinekler tara
fından bırakılmış olan yumurta-
lar ve bu yumurtalardan çıkmış 
sivri ıinek yavrularıdır. Bu itibar 
ile Gambüzya balığı batak'ık
larda sıtma menbaı olan sivri 
sineklerin imhasına bOyük nis
befte yardım eder. 

ltalya hükumeti esasen Ame
rikada bulunan Gambüzya ba
lıklarından sıtma mücadelesinde 
kullanmak üzre 1922 senesinde 
tecrübeye başlamış ve pek çok 
istifade etmiştir. Bundan sonra 
Fransızlar da ltalyadan Gam
büzya balığı getirterek kendi 
memleketlerinde üretmeğe ve 
sıtma mücadelesinde istifade 
etmeğe baştamışlardır. 

Evelce Gambüzya balıklannın 
yalnız derecei harareti biraz 
yüksek olan memleketlerde ya
şıyabileceği zannediliyordu. Bun
dan dolayı Sıhhiye Vakaleti de 
Gambüıya balığı hakkındaki 
tecrübelerin Adana havalisinde 
yapılmasına karar vermişti. Hal
buki son zamanlarda yapılan 
tetkikat aksini meydana koy-
du. Gambüzya balıklarının 
45 santimetre kalınlığındaki 
buzun albnda yaşadığını Ame
rikalı profesör Davit İstart Jorj
tar isbat etmiştir. Doktor Oxner 
de Gambüzyanm soğuktan çok 
müteessir olduğunu zanneden
lere cevaben kendi yapmıJ 
olduğu bir tecrübeden bahset
mektedir. Doktor Oxner Gam
?üzya balığını kalın buz tabakası 
ıle mestur su içerisine koymuş 
ve çok şiddetli bir kış esnasın
d~ b~. h~~ıkların yaşadığını bizzat 
gormuşlur. 

Şu ha!dc c~mbüzya balıkları -
}'anm asır euelk_ı . 

AKIT 
31 MART 1880 

_ ..................................................... . 
Rusçuktan Avrupaya posta 

idaresine varit olan bir 
telgrefnameye gôre, Tuna 
nehrinin buzları çözülüp 
ekmakta olduğundan Yer
göki ile Rusçuk mayanesinde 

müraselAt ve müvaredat 
tariki münkati olmuştur. 

sad ce Adrınn havalisindc değil, 
memleketimiz n her tarafında 
üretilebilecek v Ah:ıdo'q•mn 
h"'r l'ihet"nde bu ba 1 ı 1,..lar VJsı
tası i e sivri sineklerı karşı 

miicadele yapılabilecek de· 
mektir. 

Doktor OXner yazdığı maka
lede Gamlıüzyanın sivri sinekleri 

• 
imha mcse esinde diger vesaite 
faik olduğunu, bu balıkların 
ltalyada, İsp anyada, Arjantinde, 
Hindistanda, harikalar yaptığını, 
ağır yağlar, yahut petrol ile 
sulardta sivri sinek imhası usfı
lüniln ancak kücük durgun s.ı
Jarda ve meskenler etrafında 
kabil olduğunu yatmıştır. 

Hülasa memleketimiz ıçın 

sıtma mücadelesi en mUhim ve 
hayati meselelerden biridir. Bi
naenaleyh bu meselede Gam
büzya balıklarından bir an evel 
geniş mikyasta istifade etmek 
için tetbirler alma1ıyız. 

R ... --------Fransada vaziyet 
1930 senesinin ilk üç ayı 

F ransada . idari, mali ve siyasi 
buhranlar arasında geçip gitti. 
Nisan ayına basmak üzere bu
lundugumuz fU sırada, garp 
ctlmhuriyettni satsan kararsızlı
ğın hala devam etmekte oldu
ğunu görmekteyiz. 

Fransız buhranım harici ve 
dahili olarak iki kısma ayıra
biliriz : Harici kısımda Londra 
konferansını akamete uğratan 

vaziyet hakim olduğu halde, 
dahilde fırka ihtirasları arasında 
bthçentn h~rıüz tasdik ~dilem -

miş olması en bariz bir buhran 
eseri olarak kaydedilebilir. 

Fransa harbı umümiden 
büyümüş bir halde çıktı. Versay 
muahedesi Fransaya ümidin ha
rıcmda bir kudret ve şevket 
verdi. Aynı zamanda da Fransız 
milletinin sükun ve refahını 
darbaladı. Harpte en fazla ziyan 
eden memleket Fransa idi. 
Muahedelerde en nafi şerait 

F ransaya bahşedildi. Cidal fer· 
dasınm teheyyücü arasında gayet 
tabii görülen bu bahşayış, sulh 
istikrar bulunca, garp dimfıu
rıyetinin umumi harptaki dostla
rının g~rllne batmiya b~Jadı. 
Onlar da fedakirlıkta bulunmuş
lardı. Onlar da bir çok zararlar 
garmOşlerdi. Binaenaleyh Fran
sanın temin ettiği menafie 
muadil menafi talebinde kendi
lerini haklı buluyorlardı. 

Fransa, eski dostlarının yeni 
rakipler vaziyetine geldiklerini 
anladığı andan itibaren her şey
den kutlculanmıya başladı. Ka
zandığını kaptırmamak için her 
çareye baş vurdu. Küçük itilafı 
doğurdu, Lehistana hami oldu, 
L<>karno, Tuarı müzakerelerile 
Almanyaya yanaşmıya çalıştı. 

Fransız siyasetinm mahirane fa
kat endişeli çırpınması on sene
dir, Avrupanın ıstikrarı mesele
sini nice defalar tehlikeye soktu. 

Bu septik ve endışeli siyasetin 
tesiri tahtında Londraya giden 
Fransız heyetinin lakayıt ve mu
sır bir siya!let takip eden sabık 
müttefiklerile uyuşamayacağı aşi
kardı; netekim ayle oldu, ve iş 
bununla da kalmıyarak Fransa 
konferanstan adeta münferit kal
mış bir halde avdet etti. 

Hariçte bu neticesiz ve tehli
keli siyaset ile yalnız kalmağa 
doğru sürüklenilırken dahilde de 
üç ayda üç kabine değiştirmesini 

R -i i ~eyin delterı·n ··en: 38 

Atın ölümü arpadan olsun be ! .. 
-

Biçare kardeşim b6ylece ntıp tzttnrken nezfi 
dinu.ığiden ölTniişti{ heın taın 11aliden1in 

ça(J1rd1g1 gece 
- Bu dakikadan itibaren on

ları tasfiye edılmiş addetsen 
daha iyi of maz mı ? 

- Hiç öyle şey mi olur? Şu 
beş on günfü'' ömrümüzden is
tifade edelim. 

- Bana kalırsa şu birkaç 
günlük dediğin ömrü daha insa
ni ve daha ahlaki bir tatzda 
geçirsen fena mı olur? 

- Hah.. Hah .. Hah! Desene 
o zaman validei muhteremeniz 
belki beni affederler de ömrümü 
temdıt buyururlar. 

- Kim blirl 
- Kim isterse bilsin; beni 

öyle rüyalara inanacak enailer
den mi zannediyorsun? Şaşarım 
aklına; imamm, bana bak, atın 
öliimü arpadan olsun derler; 
katalavis? 

Dedi ve gitti. iki gece sonra 
yine annemi gördüm, periıan 

bir hali vardı; biraz müteessir, 
biraz müntakim bir sesle dedi 
ki: 

ve bütçenin nisan iptidasına ye
tiştirilememesini mucip olan idari 
ve mali buhran hüküm sürüyor. 

Fransız milleti' teceddüt yolun
da iık adımı atan milJetlerd~n 
olmakla beraber yaradıf ışı itiba
rile muhafazakiJ'dır. An'anape
:rcst rr j arenin terakki ve te-
kamül~doğr.u kendini cebretmesi, 
İngilterede görüfmiyor değil ; 
ancak Fransız siyaseti dahiJiye-

sindeki an'anaperestlik bu milletin 
siyasetinde görülen ihtiraz ve 
endişe ile malul oldağıından 
memleketin dahilinde istikrar 
etmiş bir idare usulü tesiıne im-

kan kalmıyor. Komünizim zan
no 'unduğundan çok fazla Fran -
sız halk tabakasına hultil etmit· 
tir. 

Sosyalizm an'ane perest mu
hit içinde mühim rahneler aç
mııtır. Şu suretle ki bugün 
Fransız efkan umumiyesini tem
sil edecek bir ekseriyet mevcüt 
değildir. 

Siyaseti dahiliyedeki bu teşeY
vüş, idarede de kendini göste
riyor. Jeneral "Kutyepof,, un 
gün ortasında Paristen kay
boiuvermesi, Madam Hanonun 
mahbus olduğu halde şehrin 
sokaklarında mekik dokuya 
bilmesi inllbatın bile umumi 
keşmekeşten pek çok muta
zarrır olduğunu isbate kafidir. 

Fransız milleti gibi 93 ü do
ğurmuş olan cevval bir milletin 
bu siyaset yalpalamasından ken· 
dini kurtarabileceği aıikirdır. 
Ancak bunun için teşrii kuvve
tin hükumete daha sabit bir 
veçhe verecek surette teşeklCil
lü ve icra kuvvetinin millete 
daha ziyade istinat edebilecek 
bir mütecanis heyet halinde 
teazzüvü icap eder. 

Bu şartı temin için yegane 
çare ise sırazı ge\dtkçe söylemiş 
olduğumuz veçhile yeni intiha
batın icrasıdır. Şimdiki " Pale 
Barbon ,, ricali, müşevveş siya
setleri ile teşri mevkiini işğal 
ettikçe, Fransanın müstakir bir 
hattı hareket ıttihaz edebilmesine 
asla intizar etmiyeıim. 

H. Gapur 

Kudeşin öldu, kalk, evine 
git! 

Bugüne kanar kırdığı ceviz 
bini aşmış, yaptığı rezaletfe r.e 
namuslu bir aile için, bir f eke 
olan külhan beyi bı r kardeşin 

bu akibete uğraması hayırlı bir 
felaket olsa da, yine kardeş 
cİegıt mi? Müteessir ofmattiak 
elde değil. Butmtda berab~r 
rüya bu, hakikat olmaması daha 
ziyade muhtemel diyordum. Müs-

bet, menfi düşübeelerle evden 
çıktım. 

T eliş ile uyandım, biraderimin 
evine gittim ve feci akibet le 
karşılaıhm. Celbedilen doktor, 
«nezfi dimagl» den vefat ettiğini 
sôytedı. 

S ... Beyin anlattığı bu hadiseyi 

birkaç sene evvel, aynen, yine 
kendisinden dinlemiştim; artık 

nihayeti gelmiş olan bu neş

riyata onu da ilave etmekte bir 
mahzur görmedim. 

- Müteaddit şekillerini anlat
bğım ruhi hadiseler birkaç defa 
tekrar eftiğim gibi, aynen vaki 
ormuştur. 

Bunların fenni izahını istiye
cek olanlara karşı yalnız bir 
söz söyliyebilirim: 

- Ben kimyadan, fizikten, 
arziyattan daha bilmem neden 
bahsetmiyorum; narından isti
fade edUdığl harele mahıyc!Terı 

bilinemiyen kuvvetler gibi, ne 
mahiyeti ne de hatta usulü şe
raiti henOz malum olmıyan, fakat 

tesirlerine tesadüf edilen, manevi 

bir varlıktan bahsedıyorum. Bu 
varlık bir madde olsaydı fenni 

izahına belki de imkan görü.iir
dtt 

İstediği gibi hareket eden müd
rik bir varlığı şu ve ya bu tarz-

da bir kontrol altında bulundur
mak istemek onun hürriyetinin 
derecesini ve tabiatini bilme-

mekten ileri gelir. Bunun için
dir ki o gibi te,ebbüsler menfi 
netice verir. Her ne ise varsın 

Garp üleması bu yolda istedi
ği kadar uğ'raşsm; biz artık pek 

uzayan bu bahse burada son 
noktayı koyuyoruz. 

Ruhi 

Fen kurbanlarının 
hatzrasznı tebcil 

Türk ba\1ar1ar cemitett katibi umumi· 
liginden: • · 

iki sene evvel, yürekler par

çalayıccı akibetlerini bile bile 

fen uğurdnda, bliyük bir ferağat 

ve tahammülle bekleyen, ve 
nihayet ar•ımzdan ayrılan Ruam 

tehitleri, Ahmet ve Hüdai Bey 
meslekdatlarımızm senei devriyei 

vefattan doJayısife, mezarları 
başında yapılacak merasimi 

ihtiramiyede Hüdai Bey için 
31 mart 930 pazartesi günü 

köprünftn haliç vapurları iskle
sinde saat 13 te; Ahmet Bey 
için : 2 nisan 930 çarşamba 
gunu Haydarpaşada askeri 
baytar tatbikat mektebinde saat 
14 de bulunmak üzere muhte
rem meslekdaılarımızın teşrifleri 
rica olunur • 

Köprü parac 
/ öprü fi rfi ı J.f 'kata 

k tafôatfdtr ~~1efr 
gibi 10 para olan mürur 
ınuôdet on: a 20 para 
daha sonrlı küttışa çıkıp 
kaltrıt~fr. Gazeteler n cA) i 

5 l<iıtöştı satıldığı bir 
mururtyenin h~'a 1 kutu' 
mtısı, her hafdc. köprü ıÇ 
lzMtl neli tnescl si ö 

Ya g fete erf bit kuru 
mek, yahut müturiy~yf 
rufa çıkarmak lazım gcfi 
Nihayet netice ofisbfitlin 
bır halde çıktı. 

Hafbukl Haydar Bey d 
rü başına Duyunu umutdi 
nasından daha muhketrı 
kulübeleri yaptırıyordu. 

Neyse bu kulübeler 
yarıyacak? diye merak ~~ 
etmeyiniz 1 Pıyangoculata 
lanır. 

Çünkü zavallıİar yersı 
sırt ıırtA sıkışıp birbirlei 
fes aldırmıyorlar. 

1, it 1 
Fesatçılık şeka 

Ce7..a usulünd~ 
tadilatın şe1'1 

Ankara muhabirimizdeıt 
mart tarihi ile aldığımız bİ 
grafı üç gün eveTki nüsha 
neşrelmiştık. Bu habere 
rah ceza usulü mukakeoıe 
nununun tadili tekl if edildiS 
diriliyordu. Bu taail tekli6 
defa her hususta bütüP 
uaUerinin tadili ma ivetifl 
ğildir. 

" Şek avı~t, f esat91tk, 
l&t otoritesine karşı kO 
gtbl,, cürümler işlediği ta~1 
maznunlar beş kişiden ınnrv 
mahkemelerde muhakeme~ 
cek ve bu beş kişilik malı ..w 
lerin hüktimleri temyize t,.. 
mıyacaktır. 

Teklif bir taraftan taYı
Jen bu cUriimlere inhisar 
gibi mevki ve mahal itib . 
tahdidat& ihtiva etmekted~ 

Temyize arzedilmeden .~ 
kesbedecek olan clirümlt"Vı 
dudu ancak birinci mOf 
yani ,ark vilAyetlerl 
kasıdır. 1 

Teklif edilen tekil Iflel'ı 
tin heyeti umumiyesin" 
değildir. 

-------
Ankara yolunda ~ 

Dün Eskişehir-İnönü 
marşandiz treninin bir e' 
yoldan çıkmıştır. Bu yuıd O' 
kara postası lstanbula 
teehhürle gelmiştir. 

Mart 
1930 ~ ,, 

]Jaf11' : • 
Ganqin doğuşu: 5,46 . , 

patıl' • 
Ayın doaıı#u: 6,20 ~ 

~ Namaz :kftle~ı•' i 
•' ~ 

abah Akı•"' 'iJ r 
18.33 
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ŞEHlR ] HABERLER! 
Emanette 

( 

sı 

Komi erin muafiyet kararı 
Müddei umumilikçe re'sen 

temyiz edildi 

Üsküdar tramvayı 
Kar mı etti, zarar mı? 

Üsküdar halk lramva' lıııı umumi 
heyetı dun toplanmıştır. Bu içtimada 
idare meclııı rap -ııu, mura~ıp raporu 

okunup bilanço tasdık ve ıdare mt-c
lııt ibra edtlmlştlr. 

fi b" fstanbul ağır cez:a 11Jabkemesi 
~r tnüddet evvel Beyoğlunda 
.. 
1
6•cyin Pş. zade Vefik B. i 

0 
dllren komiser muavini Ah

~ct Beyin, nefsini müdafaa ha
fiıtıd~ bulunduğu kaydile, mua-
Yctıne karar vermi~ti. 
Milddei umumilik, mahkemede 

~.. . 
utaıeaaını söylerken, komıser 

~Ua•ininin, üzerine doğru yürü
~ttı Vefik B. elinden yaralan
ıktan ve bıçak yere dtiştükten 

•<>nra da ateşe devam ederek 
Rôo.8.. • d " Unün bet yerın en yara aç-
~akia, silah atmak mecburiye
.11lin hududunu tecavüz: ettiğine 
trct etmiş, bu noktadan ceza-

dırılmasını istemişti. Müddei 

~""-ıtıilik, verilen muafiyet kara-
·•tıı r ' . . o·v t c sen temyız etmıştır. ıger 

ataftan Vef ık B. ailesinin ve-

~n-ı l yeti erde: 

Gençlik teşkilatı 
liHaliahmer merkez\ 
bir tal ima' name ha

zırlıyor 
Hııaı ahmer eençlı~ trş1d fıtı için 

Aııke d b 18 a uıııumı m r keı. t rafındrn 
lı la B ınıatname haurlanrııaktadır. 

tika U lef İ ita sarleClllnıek UtlC 7-\me
dan gclcı. 5 JOO dolar umumi 

l'lıl'ık d . 
lı,h ez e mahfuz bulunmaktadır. HilA-

rrıer reisi Alı P~. Ankaradaki u
llıu rrıt k k 

1 
ongreden avdetinde gcnçlık teş-

~1'111 ıehrimlzde vilcude eetirecektır. 
llat Bey şehrimizde 
Nınıayeletfaf er ml~erl reisi Kırklar

t 1 
~t ll'ıcb 'u.su Fuat B. tehrlmlze glmıı-
llı. F'uaı B. bugün cemiyetin lııanbul 
~keıını ziyaret edecektir. 

~ayVan borsası 
li 'iltçe ftudik olundu 

~ 'Yvan bonaaının bütçesi ik
dG ~t Vekaletince tasdik edil mit, 
tcl~lıı~or.aa komiserliğine tebliğ 
~ lftir. 

"'rid t&anın yeni sene bütçesinin 
Jia., •tı 64000, maarafı 43000 

t olarak kabul olunmuştur. 
"•ti::en ıeneki 23000 lira fazlai 
fa~ , tla bu aene hasıl olacak 
it aı •aridatm 40000 lira olaca
ile ~bıin edilmittir. 40000 lira 
\t~c :'•ada yeniden bazı teaisat 

~getirilecektir. 

Poliste talim 
..tlt 1 

.,, mifddetle devam 
p 

1 
edecek 

o.ıa ad 
'' rn OrlyeUnln ycnl bir kararı ne 
ltt Yarından itibaren bütün poha-

ltlırnıc 
ttlııde ık re baılıyacaklardır. Talim 
~~ıl .J l defa yapılacaktır. BUtUn mer-

er~kı le 
1,1\ trlc beş yqına kadar o-
t l>olııl,r h 
ty iti er sabah Ayuofyada Sa-
n_ eydanınd d . 
~t a saat okuzda ıapatı 

h. ctıecelcl b 
'lfll t er vo lr buçuk eaat ta-
'11... 'l>•caklerdtr AL 
wııta g • ~ıam aaat beıttn 
~ktır'1ıe btr buçuk Aat talım ya-

lı.ıtt lb ' 45 Y•tını geçmlı olan po

d~ ltlı •nıup bulundukları merkezler-

' ~ y~~acalclardır. Bu altı ay de-
~~tır. 

killeri de temyiz llyihaaı ver
mitlerdir. 

Manzume davtı5ı 
"Hareket,, gazeteıi aleyhine 

"Al w • ev yagmuru,, manzumeıın-

den dolayı açılan ve halkı biri
biri aleyhine tahrik maddesinden 
mahkümiyet kararile neticelenen 
dava, Temyizden nakzen dün 
İstanbul üçüncü ceza mahke
mesinde tetkik edilmiştir. Mah
keme, nakza ittiba edilip edil
memesını müzakere edecek, 
alb nisan pazar günü on dörtte 
kararını bildirecektir. "A ev 
yağmuru,, davasındaki nakız, 
lehtedir. 
Demir Hafız·n m1Jhkemesi 

k umhaı·a ahuı~ olanlarıu . 

Rapora göre yüzde bet aldat da
ğıtıldıktan ve 928 yılının açığı kapa

hldıktan sonra 939, 169 lıralılc varidat 

N 1 SAN 
SALI 

numaraları 

iizeriııdcn Ankara nıer

kezimizde 1 nisan salı 

günü kur'a çekilecektir. 

Numaralarıua kur'a dü

~enlere ( 1000 ) lira 

tevzi edilecektir. 

............................... 
KUR'A GÜNÜ 

2 inci kur'a birinci ıeşı·iııde ('Pkil('(·t"klir. 
• 

k ur'adan istifade için siz de kunıhara :ılıuız. 

TURK!YE BANKASI 

L·T·PIVER 
PARIS 
r'M'4de t .. el• edllmlftlr~ 

POORA.ESANS 

KOLONYA SUYU 

-----

PortumOrt l,., f . P 1 V f R A.. ~ , 

lOSYONı 

Pompeya 
Flo~amt 
Vlvits· 
Fethi 

Revdor 
Şlpr 
rı4 Fujer 

Kfnin 

lstanbuf Şubesi 

ŞltU Ahmet Bey dla!lc No se. Tel: Bevoölu 304• 
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: Bu H~8Bnı ELHAMRAD A • 
5 Ma~oın Mari Belin • 

Temsili • • 
aşk geceleri 

1 ~pdıa~ı tiyatrosunda bu ak,~am $0al 

21,30 da. 

ŞEHREMANE ı ! 
•• ~ın ~ ~ Us tat 

Fehim 
1111 I • 

gecesı 

11'11111 
Natit 8. ve arkadaşları 

ve Derülbedayi San'atkAr-

ları tEre.fından birer per .. 
delik komedi. 

' 

•• ' t 

A Vl"KAT OllEI\ F.AHl'KI H. ' 
C:alntada Ad~lec hanındaki yazıhane

sini mczkOr han cİ\·arırda "~IGORTA,, 
hanının Uçıincü kacındıı l • 2 - 3 numa· 
ralı odalar:ı n:ıklecmiştir. 

Bl" AK., \t\l PA!'\G \L'J I -ı~E.MA 
TIYATROSL:" ... ~DA 

Pişekdr Jı;mail Ef. 'e kavuklu Ali 
Bey idnrcı;indc 30 kişilik lıü) iık orta 
oyunu. 1 )uhıılıyc SO .kııruşcur. 

23 NISAN 
ÇOCUK HAFT ASlnın 

ilk günüdür 

Doğum ve Kadın hastahklar;-1 
mütehassısı 
Doktor 

Hüseyin Naşit 
Türbe, eski Hilaliahmer binası / 

No. 10 Telefon: İst. 2622 

il 

Bu akşam 
Sinemaları 

Majik - Siyam kaplanı 
Etuval - İsmini unutan adom 

LUksenburg - Volga mahkomları 
Ekler - Çarın yaveri 

' 1 

Melek - Saadet yolu 
Alkazar - Londm geceleri 

• 
1 Opera - Don kazaklan 
Şık - Dugla Kral 
Elhamra - Gec:e bizimdir 

Aırt - 1mparatoriçanın yOzüğü 
Alemdar - Çılgın gençlik ı. 
Hilal - Nuhun gemisi 

Beşiktaş Hilal - Vatansızlar ce-

hennemi. 

Tiyatroları -
Darülbedayi- Üstat Fehim gecesi 

Bar ve M ü.zikholler ı 

Garden - Elli Lis, lrena, Nandi 1 

Balet T almaç ve Siril ' 
Maksim - tül yet . Jirarden, Duo 11 

Kleo İn", Lukas Trio 

Türku:z - Duo Sarandı l 
İstanbul icra dairesinden: 

Bir deyinden dolayı mahcuz 
kanape, büfe, sandalye ve saire 
yirmi dört kalemden ibaret hane 
eşyası işbu nisanın 3·4-930 per
şembe günü saat ondan itibaren 
Şehzade başında KaJenderhane 
mahallesinde Camii şerif sokağın
da 10 numaralı hanede bilmüza· 
yede fnruht olunacağından talip
lerin mahallinde bulunacak me .. 
muruna müracaatları ilan olunur. 

(929-6380) 
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an'at haya_m_j l_ ___ e_r_a_k_I_· _11_ş_e_y_l_e_r_--ı 
'' 

ls ı anbul konservatuvarı taa-an
ni hocas M. T a .ir·ko ılc muh
terem zcvccs n•n, 28 Mart cuma 
tünü TürkOcağı sa.onunda yetiş
t rdikleri konser din liyenleri çok 

gevir.dırd i,Fakat musikı işlerimizin 
nızam ve ilerıemcsi i e yakınd.m 
a akador k mselerJ sevinçten daha 
fazla, daha b şka ümitlere dü
{Ürdii. Sebeplerı ııahtan evvel 
konserin teferrüatı haklnnda 
bir ıki ke:·me y~za ım. 

Mm. Ta ar.ko hakkında fazla 
bir şey sövlemeğe lüzum gör 
müyoıuz: Çünkü zevcinin ilk ta
lebesi o lan mumaileyha san'atının 
çetın safhaları ortasında haylı 

urun tecı übe seneleri geçirm ş· 
tir;«Mozar»ı ıfadedeki muvaff a
kıy cti st!vıyesini hiss~tmeğe kafi 
idi. 

Necdet ve Seyan hanımlar 
eski talebelerim oıdukları, ve 
her ikisinin bu yoldaki istidat
'.armda ısrarla - tahsıle başlama
larında müessir olduğum için, 
tizerinden sene!er geçtikten son
ra kazandıklen yü sek seviyeyi 
görunce ayrı ve şer f i bir mem
nuniyet duydum, fakat biç de 
hayret etmedim. Tekrar ed~yim 
ki, bu iki genç çok se rı bir in
kişafa namzettı !er. Necdet, bı -
hassa dramatık us up için fev

~a idedir. Julide hanımı dinliye
memekten müteve'lit bümümüzü 
kıymeti hemşireıerı te Afi ettıler. 
Macide, Pamlukçiyan Süreya 
1 e:mmlarla Avni E., çok ça ış
kan, iti anlamış gençtc:rdı. Prog
ramda bazı ani değişikıikler 
yapılmak dikkatsizFğine düşül
düğiı için iktidar sahibi diğer 

genç erin isimlerinden maalesef 
yegan yegan bahsedemiyeceğim. 

Programın bene~ noksan ka
lan diğer bir tarafı dn, ( düo ), 
( kuatüor) paı çalara hiç yer 
vermemiş olm s1dır: Memleketi
mizde, gerek söyliyen · ve ger ek 
dıhliyen .erin musiki terbiyeleri 
bu nevi musikilere her yerden 
faıla muhtaçtır. 

Gerçi san'atkarlar ecnebi lisa
nında söylemek hu usunda da 
dikkata şayan bir zeka göster
di erse de, « adapte tarikile » 

türkçeye tercüme edi l miş şarkı

lara olan ıhtıyaç maddesi üze
ri ı.c!.e dü, ünmeğe mecburuz. Bu 

yolda n:.uvaffak olduğumuz gün, 
A) Ecnebi l'san bilmıyen 

san'atkir .arın papağ:m gibi söy
ledığmin manasını anlayıp hısset
meden tagannı etme'eri noksa
nından kurtulacağız. 

B ) Türkçe güftelerı vok ::ı liz
ler, glisandolar, melıım'er e do'u 
" kantilen ,, le baş başa görme
ğe alışık olan kul aklarımıı. aynı 
güftelerin asıl '' melodi ,, ile 
ürisiyetıne de alışacaktır. 

C ) Söz.erı " 1ivre ,, lerden ta
kibedecek dir.liyenle(, tagar: nili 
musikilcrın gizli manalarile daha 
iyı anlaşacak , taganniyi seve
ceklerdir .. 

Pu yo'da bazı tetkik ve tec
rübelerın bu unduğu için M. 
Talarıko ile çalışmağa h~r daim 
hazırım; talebeleri içinde de is
tidatlı yardımcılar bulunduğunda 
tüphe yoktur ... On sekızinci asır 
Fransız müelliflerjnden biri, "Bü 
tün Avrupa diHeri içinde, diyor, 
İtalyanca ile F cansızca notaya 
alınabilen, (musikiye konulabilen), 
hemen hemen vegane diller der-

-
!er. Son <lerecedekı tatlılıs;ı 
i e Türk dıli de bu meyoında 
sayılabilir, çünkü o da diğerleri 
gibi vüzub a telaffuz edı ip an
laşı ' ır. ,, rı] 

DBimizin fennen de ispatı 
mümkün bu gibi ımtiyaılarmdan, 
Şan san'atını sevdirmek, opera
yı tamim, rnektepicrin ıe\•kini 

kazanmak namına istifadeye 
mecburuz. M Talar konu!l rlik
katin i ce.bi ıa t görüyoruz, çün 
kü işin ehemmiyetini kendisınin 

de sezdiğini ihsas eden bazı izler. 
var g bıd ir. 

Munterem cio,tumuz M. Tala
rikonun resmi ve hususi sınıfları 
Şan san' atının mem eketimiideki 
tarihi içınde bir dönüm noktası 
teşkil etmekte o'up, sebeplerini, 
san'atkarın hayatını ve şamn 

topraklarımızda istikrarı yo Jarı 
h:ıkkındaki düşünce erini de 
ikinci bir mckalede hülisa ede
ceğim .. 

1 \. Le Correcteur dH Bouffoat ) , par 

Jo .. rda'I, J 75:!. 

K6Je Mihal zade 
Mahmut Rağıp -

Memur aranıvor 
Bir müessese için teminatı nak

diye itasma muktedır bir memura 
ihtiyaç vardır. Talı plerin dö dün-
cü vakif hanında ikinci katta 10 
numarn}1 a saat beşten altıy:ı ka-
dar müracaatları. 

f undarma imaı'dthane mOdüriyetinden; 
s.12 bin giyim at ve ester nalı 
1-2 bın kalo mıh 

~--~---

Yukarda yaZl1t olan nal ve 

mıh kapalı zarf münakasa ile 
satın a anacaktır. Münakasa 5 
nisan cumartesi günü saat 14 
te Gedıkpaşada imalathanede 
yapılacaktır. Şartname İmalat
haneden verılır. Tektifnamenın 
tarzı ım!ası şartnamede münde
rıçtır. 

~r~ka.da komü is Ka ın po isle 

kadınlar 

Geçen1erde Amerikanın Nevyork şehrinde komünist'er bir nü
mayiş yapmışlar, nümayişe karıları ve çocuklar da iştırak etmişlerdi. 
Amerıka polisleri bilhassa kadınlan dağıtmakta azim b r zahmete 
düçar oımuşlardır. Bir aralık kalabalı!t o dereceye varmıştı ki polis 
seyircilerle iğtişaşçı ' arı birbirinden ayıramamış, bu yüzden bir ço..c 
komünist olmıyanıar da tevkif edilmşlerdi. 

Neticede iğtişaş dağılmış, fakat Amerika polisi de ak a ka .. ayı 

seçmıştir. 

-------
Dö Riveranıın 

kabri 

B r kaç gün evvel ansızın ölen 

ispanyanın sabık diktarörü cene

ral Primo dö Rıvera, Madridin 

San iz dor kabristanına gömül

müştür. Primo dö Riveranm ce

nazesi gayet muhteşem merasimle 

kaldırıımıştır. 

Dünyanın en 
büyük vapuru 

51,000 tonluk transat· 
lan tik 

Almanların transatlantik se-
ferlerinde sürat rökorlannı kıran 
Bremen namındaki yolcu gemi
leri ahiren Avrupa namını taşı

yan bir kardeş kazanmıştır. 
51,000 tonluk olan bu muazzam 

Meksika hükumeti hali hı 
otuz; kadını polis işlerinde i 

dam etmektedir. Meksikada 

palan bu tecrübenın muvaf 

yeti üzer ne Nevyor:kta da 

yol tutulmuş, ve 66 kadın p 
liğe alınmıştır. 

Meksikadaki kadın po'i 

hariçten gelen kadınları te 

sut ve teharri hususunda 

faide i hızmetler ifa etmekte 
Jer. 

Bunlar, basit bir ünifo 

giymektedirler. Bu elbise 

renkli bir etek, bir jaket 

bir kaskettir . 

Katil mi? 

Harvon Vek.5 

Film artisti olan Maryon V 
al.:-•~ ~:l .... b_.J.., &.C~hll" ı1 

narak muhakemeye 

muştur. Kendisi, Lavins na 
da bir adamı bizzat sevke 

otomobille çiğnemek ve öld 

mekle müttehimdir. 

ve güzel gemi Amerikaya 
seferini yapmıya çıkmışttr. 

---·····------····------------·----·----· ----------- ------------.......................... ,. 
MEMLEKETTE ''V AKIT,, 

lnönünü ziyaret 
Halk, nahiyenin Bözöyüğe 
bağlanmasını istiyorlar 

Hu~u ,r Bo::övü'? muhab r m .ı ya· 

ZllJOT: 

Her iki tarafında ki yeşil ekin 
tar alarmın arasından beyaz şe

rit şıbi kıvrı lan yolda otomobili

miz siir'at a gidiyordu. Artık 
İnönü ovasına girmiştik. Uzaktan 

Ağ zını a çmış as an gibi duran 

şerefli İnönünün hakim tepeleri 

bütün heybet ve azametile gö

züküyordu. 
Tabiatın taştan yekpare yarat

tığı bu cesim dağın altına sığı· 

nan İnönünün bir mahallesi var
dır k ı , adı "köhne., mahallest· 

dir. Burası altı ay yaz altı ay 
kış gün görmez .. yıllar geçer dai-

ma burası halile ka ır. Bu mahal

len ın ~pesindeki mağaralar bir 
vakitler sılahşorl arın siyasetgahı 
iken bu günde kendiliğinden 
teksiri hayvanat yeri olmuş. Sü
rü sürü gelen güvercin er tabur 
tabur uçuyorlar. 

lnönülüler çalışkan insanlar-

dır. Halk kimılen çifçilikle işti· 
gal ederler, topraklar geniş ve 
münbıt olduğundan civar yerler
den daha ziyade İstihsa atı ÇO ı\.· 

tur. 
Ovalarında mebzul ot yetişti

ğinden çift hayvanatı burada 
kuvvetli ve dölgündür. 

İnönü ha kının arzu ettiği pek 
mühim bir mesele var... O da 
İnönünün Bozöyüğe rapt ı ..• İnönü 
Bozöyük kazasına trenle 20 da
kika bir mesafede olduğu halde 
her nasılsa lnönü "Söğüt,. kaza
sına merbut kalmış. Şimdi de 
bir türlü kurtulamıyor. Halk 
her türlü :ş~eri için 20 dakikalık 
bir kaza mcrl<ezi dururken ~ek z 
on saatıık karadan çoluk çocuk 
kar ve yağmur altında ta Söğü
de gitmeleri acınacak bir haldir. 
lnönüıüler bu hususta vilayete 
mazbata ile müracaat etmiıler

dir. 
Demirci T.ade 
RU Riza 

Menemen bağları 

Bu sene çok bol 
verecek •• •• uzum 

Hu~ ,/ lvfemmen muhabıri ııız ya· dında kasabayı bayraklarla 
zhıo · : yin ederek her tarafta 6' 

Kazamızda tesis edilen zirai ve zm na çalarak memnuuite 
kıredi kooperatifinin resmi kü- rini gösterdiler. 
şadı ayın dokuzuncu pazar g nü Kooperatif on güne kad,ı', 

ı tiyacitı tesbit ederek te 
valimiz Kazım paşa ve zmir başlayacaktır. ,, 
Fırka mutemedi Salih ve Zıraat Her sene yağmurlann y• 
bankası müdürü İsmail Hakkı sile feyezan tehlikesi gaıt 
beyleri huzurile yapılmıştır. ve ovalarımızı kısmen iırat 

Vali paşa tarafından kredi llyen Gediz nehrinin Hük~ 
kooperatiflerinin zirai işlerimiz- mizin takip ettiği su ııf 
deki fevaidinden ve binnetice sayesinde tatbirine ve k 'I 

ınşasına baılanmıftır. Ha~4' 
yapabileceği yardımlardan bahi.s e 
k ı· b k k emsaline nadir tesadüf 
ıymet ı ır nutu söyliyere derecede iyi gitmesi ınüo• 

haıkımızı hissedar olmıya teşvik tile bağlarımız ile diğer ~ 'J 
etmiş ve halkımız tarafından latın pek bereketli oJat:al1 

şiddetle alkışlanmıştır. min edilmektir. 
Bilahare meclisi idare azalan ::::::::mu11r.na::11n:uam::111::..-•.,. 

intihap o lundu. Azalıklara Mene- Si Cilt, uç, trenıi h .. ta.lıııl 
men halk fırkaaı mutemedi Mu- U mütahu11•1 

h·tt• .. d C h . d ~ DOKTO~ t ı ı~, tuccar an eva ırcı za e E ,. j 
F abrıkatör Mustafa ve Recep eten- iE Ahmet Ha111~ 
diler ve Malmüdürü zade Akif Ü Galata, Voyvoda ta 1. 
Beyler intıhap edildiler. § Atina bankası yanında he' 

Kooperatifin iyiliklerini anlı- H üçten sonra. 
yan halkımız kooperatifin küşa· H:::::::-.:m::::sr.::::---~ ... 
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Acele veri• 
len hüküm 

1 ~'lrıa. lıı ıinden Tuğrul B ye : · 
Poeta l'akdir varakalarınız muntazamen 
t~ ile gonderilmektedir . .\lektcp ida • 
dirdee ~üracaat edinız. Gelmediği tak
liriı, bildiriniz yenisini ya1.:ır Ye gönde· 

!trf~ - ~azetenin esl..iden çıkan il~se· 
bir .. tedank etmek pek müşküldür. Hatta 
L •e 'k• q•ldı 1 ı numaralarının bulunması mu-

r. 

!tlcı,·lll rde K ar~ıvakada Bar 'Broı 
:ı-~:tıda Bü ent Mehmet Bey• : 
~°' varakalannız ımıııt:ızaman gönde
~· lzmıre gönderilenlerin hemen 
lil.e ~·e~lerine \ ardığından sizinkİlerinde 
~~SIJnıi icabeder. BiT.c iade cdilme
Glbf. en postaneden aramanız münasip 

~:t·k"' ada Ga i mektebınde 467 
Yeler li~lırne Be .. : Ankara)a nıt hedi
"'ıtıık ıoe takdir wırakaları muhabirimiz 
~il Rey tarafmdnn tevzi edilmektedir. 
1!ıı~1 giınlcrı öğle,·e kadar Hakimh·eıi 
&er!e kar~ısında \"al"lt muhabiri Namık 

rnura\.aat cdinız. 

.lYta?• 
Faydalı bilgiler 

tn tol< parça ar yazan 
E musikişınas 

il n çok eser yazan musikişı
~ l!ıiJattan yani İsa doğmadan 
l •ene e"'°·el yaşamış olan 
,;rantlı Aristoksendir. Bu san'at 
-...~mı 435 musiki parçası yaz-
-,tır. 

~n büyük ressam 
l\k nyaya gelmit o'an en bü
~ ressam milattan dört asır 

~ Y.aıamış olan ve büyük Is
\ crın resmini yapan «Apel» 
el.;~ Apel güniln birinde İsken
,... beygirinin resm nı yap-
'-t' .lalcender bu resmi beğen
tit 111'f, fakat •Apel» resmi bey
~ IÖsterince hayvan bir ar
~,lti~' görmüş gibi kişnemiş, o 
'it . Apel İskcndere: "Beygiri· 
d •ızde . d .. f 'il n zıya e sanayu ne ııe-

~•ılıyor.» demiş. 
\*ll aç yıldız vardır 

dit, ~ııl~nn sayısı namütenahi
d,ll b~llı haddi yoktur. Bunlar
'~ ar. çoğu o kadar uzaktır ki 
t~c )ııç bır rasat aleti ile gö
le .:ıı. K~skin göz n bir kim-
'-nb )-•da beş bin kadar yıldız 
~tı ,JJt· Teleskoplarla görUlebi
lli till) ıılann miktarı iıe 300,000 

Bundan on il<i sene evveldi. 
O sıralarda, Üsküdarda Bağlar
başında oturuyorduk. Komşumuz 
avukat İhsan Bey isminde bıri 
idi. Bu zatın on üç on dört ya
şında ve iayet sevimli, Leyla 
isimli bir kızı vardı. 

Leyla hakıkaten güzel, cazip, 
RÖnül alıcı bir çocuktu. iyi ter
biye gördüğünden bulunduğu 
meclisi şenlendirir, neş'esiz eri 
göldürür, en h rçmların hiddetini 
dindirmiye muvaffak olurdu. 

Böy,e olmakla beraber bir kü
çücük kusuru da yok değildi. 
Ley a her şey hahkında çabucak 
mütalaa yürüfür, kararını verir
di. Bunun için ne kadar uzun 
düşünmek lazımgeldiğini bir tür-

lu anlıyamazdı. Bir hadise, Ley
lanı.ıı bq halgeQ vaz~e~mesine 
ve -no\tsansız bir hanım olmaaana 
hizmet etti. 

Günün birinde Leylinın bü
yük amcası kendisine hediye 
olarak güzel bır yüzük getirdi. 
Bu yüzülc üzerinde küçük bir el
mas bulunan bir altın halka idi. 
O vakte kadar henüz bu kadar 
kıymettar bir hediye almamış 
olan Leyla çok :1evindi. 

Güzel komşumuzun fakir bir 
aileye mensup olan Cavidan is-
minde bir süt kardeşi vardı. Ca
vidanın va desi Leyliya süt ver
mişti. iki kız beraber büyümüı
lerdı. Bu iki çocuk çok 
sevişmekle beraber Cavidan 
mevkiini bilir ve Leyliya bir 
küçük hanım gibi muamele 
ederdi. 

Hediye yüzüğün geldiği gün 
Cavidan LeyJanın yanında misa
fir bulunuyordu. 

Leyli aldığı hediyeyi slit kar
deşine gösterdi. İki kız parıl pa· 
rıl par1ıyan yüzüğü bir müddet 
seyrettiler. Sonra Cavidan daya
namıyarak Leylaya dedi ki: 

- Ne olursunuz La;li hanım 
Müsaade etseniz de ıu yüzüğü 
bugün ben taksam .• 

Leyli iyi kalplı bir kızdı. Bu
na rağmen evet diy~medi: 

tıa lllaktadır. 
lbcthur yıldızlar: Sirylis, ~ 

~ ' V cga, Antareı, Al de baran, 
Otoı dır. 

- Nasıl olur Cavidan.. Onu 
amcam bana getirmif ... 

Cavidan dudaklannı bükmek
le iktifa etti. İki genç kız biraz 
daha oynadıktan sonra kahvaltı 

=---===-================ 

Yazan: M. Gayur 

ıçın odadan çıktılar. Daha sonra 
gezmiye gittiler. Akşam avdet 
e~i~leri . z~~an Ley.l odum~ 
gırdı. Yüzugll bir daha görmek 
istiyordu. Fakat ne baksın!.. 
Yüzüğün bulunduğu muhafaza 
bomboştu .. 

Leyli ko~up vakayı annesine 
haber verdı. Ev halkı alt üst 
otdu. Her taraf arandı tarandı. 
Fakat yüzllkten eser yoktu. 

Leyliya gelince Cavidanın 
göstermiş olduğu arzuyu babrlı
yor. Yüzüğün sUt kardeşi tara
fından çalındığına hükmediyor· 
du. 

Nihayet yüzUllteır kat'i ümit 
etmek mecburiyetinde kalındı. 
Fa.kat ayni zamanda Leyliların 
evı Cavıdan ve annesine kapa
tıldı. 

Cavidanın annesi fakir bir 
kadındı. Leyllnın babasının e
vinde karnını doyururdu. Zavallı 
kadın bu kapı kapanınca pek 
meyus olarak hastalandı. Cavi
dana gelince artık eskı neteıi 
kalmamış, yüıü aararmıt sol
muştu. 

. "'" 
Yuzliğün çahnmuından liç ay 

sonra idi; bir sabah hizmetçi kız 
mutfakta kurulu duran fare ka· 
pamnı eline alınca hayretle ba
ğırdı: 

- Ley i hanım.. koş bak •. 
Leyla koştu. Kapanın içindeki 

hayvana dikkatle bakınca o da 
hayretle bağırdı. Kapanda şiş
manca bir fare vardı; boynun
da bir altın halka, üzerindeki 
pırlantası ile pınl pınl pırıldı
yordu. Bu halka Leylinın Qç 
ay evvel Cavidanın çaldığına 
hükmettiği yilziik idi. Bağnfma· 
lara kopn Leyliam annesi mes
eleyi halletti: 

- Kızım o gün yüztıkle oy
narken yere düşürmüşsün; yerde 
bir budak deliği varmıı yüzllk 
or~dan tavan arasına gitmiı, bu 
fare o vakit küçük bir yavru 
imiş halka nasılsa boynuna ge
çerek kalmıı timdi büy(ldüğün
den boğaZJna dar bile ge
liyor. İşte mesele bu .. sen tetaı
li büküm yürüterek yilzüğü Ca
vidanın ça dağında israr ettin, ve 
o zaval ı kızla anasını yanımız
dan haksız yere uıaklaıtırdın. 

Leyli son derece müteessir 
olmuştu. Hemen Cavidanla vaı
desfnin oturduktan küçük eve 
koştı • Fakat vakttinde yetişe
medı. Cavidamn annesi bir gece 
evvel sefalet içinde almilştil. 

Leyli o günden itibaren Ca
Yidanı evine aldı. Ve yetim kız 
Leyllmn asıl kardeşi gibi bnyn
tüldü. 
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Fıkra müsabakaları 

Fil yumurtası 
Ticaret için ~stanbula gelen 

Kayserilinin biri 

sokakta Hindis-

tan cevizi satıl· 

dığını görmüş. 

Hayretle « bu 

nedir, bunu ni
derler? » diye 

ıormuş. Satan 
adam muzibin 
biri olduğundan 
« bunlar fil yu

Kdmlran Teof ik H. murtasıdır. Kırk 

gün tavuk gibi üzerine oturu
lacak olursa fil çıkar, cevabını 
vermiş. Bir filden bir kaç bin 
okka pasbrma çıkaracağım dil· 
ıünen Kayserili hemen iki dane 
alıp odasına koşmuş yatağına 
koyup üzerine oturmuş. Kendi
sini glinlerce göremiyen hemşeh
rileri merak edip odasına git
mitler. «Ne oldun görünmiyon?» 
demiıler. O cevap vermiş : 11Di
me argadaş' garlı bir iş yapıyon. 
iki fil yumurtası buldum tam 
otuz sekiz gundur üzerin deyin.,, 
demiş. 

Arkadaşı merak ederek 'yor
ganın ucunu kaldırmış Hindistan 
ce~zinin pUskülilnti görünce : 
" Üleen bakındı. Filin kuyruğu 
te.. İtte ! ,, diye haykırmıf. 

Maltepe ıDt. me~tep tale.buinde.n 
K&mıran Tevfik .. 

Yolcu ile köylü 
Yolcu - Saz1 ıdere köyü bu

radan çok u
zak mı? 
Köylü- Yok 

canım.. Şura· 
cıkta... Şu te-
peyi qarıın. 

Önüne baıka 
bir tepe çıkar. 
onu geçersin, 
düz bir yol ge--
lir. Onu geçer· 
sin, dilz bir yol 

Zalıitle Rıza H. gelir. Onu da 
yürüdllnmüydü bir dere görlir
siln.. Dedereden iki bayır sonra 
da gelir Sazlı dere ... 

Bq;'/ctoı yirminci i/k melete.p 
tale.be!inde.n 

Zahide Rıza 

musun og um. 
Mantarlar hep böyle rOtubetJi 
yerlerde yetişir. 

- Ondan biçimleri ıemsıye 
gibi, değil mi baba? 

Kısa hikaye 
Kedi ku .. ruğu 

1 - Karga efendi ağaç dibin· 
de kocaman bir kurt görünce 
gayet sevindi. 

2 - Karnını doyurmak ümi
dile bu kurdun üzerine abldı. 

3 - Meğer kurt değil kedi 

kuyruğu imi~··· Karga efendinin 
korkusu ve kaçma11 görülecek 
ıeydi. 

::·--·--··-·-··--- .... _____ 1 

1 BiLMEC..E_ı 
Murabba i· 

çinde yerleri 
boş bırakılan 

harfleri bula. 
.,_r..-J bilir misiniz? 

Geçen haftahi. bilmecemiz, 
halleden ve mükaf af ka
z.ananlar. 

2 

1 3 

1 1 

2 ı·-----===-/ 2 
3 3 

1 3 

2 

Bu seferki bilmecemiz geçen 
seferkine benzemekle be

raber daha kolaydır: 

.... Lütfen sayıf ayı çcvirinlt 
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Zampara " l(ıral_J 
~:/:~======::::::::::::::::::,•:::::.: B7 -

Kıral gözdesine kahve pişirirken ... 
-

Madam dü Ba• ri, dalg1~1hktan kahveyi taşıran 
Kırata bağırd: "Hev Frans ! gözünü açsana! 

kahven cıznamı çekiyor ! ,, ... 
"Sarayda sövledıklerine göre adliye nazırı " Mopu ,, nun pe-

kıral geçen gün markiz dü '"Bar- rükasını başından çıkardı.On be-
ri,, nin dairesine birdenbire gi- şıncı " Lui ,, de bu maymun 
rince marlcizin bir takım genç bozması ile şakalatmıya tenez-
dalkavuklarla «kör ebe» oynadı- zül ediyor, "Zamora ,, yı sene-
ğını ve adı iye nazırının üstünde de üç bin frank bahşişle "Lüa-
resmi elb se olduğu halde orta yen ,, şatosu kumandam tayin 
yerde ebe ik ettiğin görmüş ve ediyordu. 
bundan hoşlanmış. u Gözdenin karşısında karalın 

Bir bahrıyelı madam dö hizmetkardan · hiç bir farkı 
" Barri ,, ye hediye olarak bir yoktu. Küçük apartımanlarda 

o Bulmaca o 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

1 papağan getirmişti. Buna müka- onüne gögüslük takarak aşçılık 
faten ve M. dö Rojei de alctile ederdi. Bir gün madam dü "Barri,, 1 
"Sen Lui,, nışanını aldı. yatakta yatıyordu. Kıral kalkmış '2 

gözdenin kahvesini piş riyordu. 1 Dük Dorlean madam dö «Mon- ' 
teson ., ıle evlenmek istiyordu. 

Kıralm iş görürken başka bir 
4 

tarafa döndüğünü gören madam ~ 
Kıratın buna m•wafakat etme~i ' 

dü " Barri,, bağırdı: "Hey Frans 
6 ıçın kontes uıi << Barri >> nin 

aklını başına topla kahve cıznamı 
7 de!aletini rica ediyordu.. Gözde çekiyor!., 

dükun karnı üzerine elile vura- Filhakika gözde ne kadar 8 
rak dedi ki: " Bele siz bu defa gayret etse ağzının bozukluğunu 9 
evlenin babalık; sonra işi düzelt- düzeltemiyordu. Bir gün iskanbıl 10 
miye bakarız. Bu iş!e alakadar oynarken fer.a bir kağıt çekmiş 11 ,_ ..... .._,..-..... -....-;;;;;;..;.-..--. .......... .-. 
olduğuma emin olunuz.,, Böylece gayri ıhtiyari bağırmış: 
madam dö "Mentönon., un on "Yandım be,,. Hüzzardan biri 
dördüncii Lui z.amamnda ifgal gözdenin annesinin eskiden aıçi 
ettiği mevk e göz diktiğini gös- olduğuna telmihan şu cevabı 
teri yordu. vermiş: 

Zaten bunların hiç birisi ol- - Sözünüze inanırız madam! 
masa gözdeden bir an ayrılma- Yanıp kavrulmak meselesinde 
yan ve kendisini köge}.I gibi malümatınız çok yüksek olacak!., 
sevdiren zenci " Zamora ,, nın 1'-
manzarası kadar reziline ve çir- Madam dü " Barri ,, kıralın 
k:n bir şey olamazdı. Bu may- şehvet damarlarını fevkalade 

Bugünkü bulmacamız 
Soldan sağa ve yukardan aşağı: 

ı - Tartı [4], bir tarartan bakınca 
ötesi görünen [6J. 2 - .Ahır [J], yıl (4]. 
:1 llııh ~31, rih·e (3]. 4 - <,'ok zen· 
gin cariht hir ad:ım [5 , ~c '2]. 5 -
(elık 5j. 6 - Şehir müe ~i~i [ 11]. 7-
v;cnişlik [2 1, Hoınanyalı [ 41, Jı:ıyır [2J. 
8 Frnnl hir urcı te 6 , ~aman 2]. 

9 - Yerli pijama ~6 . 1 O - E~ki ta
birilc ıılış \ erış [7 , Nota [21. 
ı ı 

mun suratlı ~ey gürün birinde tahriş etmişti. Onları ancak o 
sofrada oturulurken hanımını teskin edebiliyordu. ı l ıcaret ve t:ahırt 
k hk h 1 1 ld k ( ) 

ıaılıu 1 lc:arc:ı bor•••• k&tlblu"'um•ll~ 
a <J 8 ar a gü ürmc ıçın l3itmedİ !arAfından verllmltlıt 
----- --------Okkao-ı---11 

r YENİ BİLMECEMİZ °' ~:p-· ~:·ar~ 
L~~ -~ lfo~ay 

Murabbaların içind~ öyle 3 - Topanede Bostancı sokağı 
harfler koyacaksınız ki ierek No. 10 da Faik B. 
soldan s:ığa gerek yukarıdan 4 - Cihangirde N. Ömer B. 
aşağı okundukta: 5 - Pangaltı hamam Dolapdere 

3 harfli 1 numaralı sıralar başı 16 No. da Sinan 
erkeklerin kullandığı bir sıfat. Husrev B. 

5 harfli 2 numaralı sıra 'ar 6 Aksaray Yusufpatada 10 
memleketimizin bir dahisinin ve N d N K B o. a . . . 
bir şairinin muhterem ismi. 7 23 üncü Hk mektepten 

3 harfli ve 3 numaralı sıralar 
Feyyaz B. 

yakında kavuşacağımız bir mev-
ıim 

0 
acaktır. 8 - Acıbadem boyu No. 7 de 

Bulanlar arasında kur'a ile Şaziye Refik H. 
birinciye bir mürekkepli kalem, 9 - Vela orta mektebinden 
ikinciye ve ii(iincüye birer tay- 234 Ferhat Şevket B. 

yare biletı, dördüncüden onun- Birer kitap kazananlar 
cuya kadar birer sinema bileti, 

b 1 - Ankara vilayet muhasebe on irincidcn on altıncıya kadar 
bu~r l·urşun kalemi, on yedinci- mümeyyizi Rasim Bey oğlu 
den ~ :rminciye kadar birer saat Ferit Güneri B. 
kc.s•eği \'e diğerlerine birer 2 - Ankara dahiliye yaveri 
takdir varakası t kc:1im edile- Arıf Bey kerimesi Leman 
cckt r. Arif H. 

Geı.en . :ıttaki 
ll ?.n ~miz 

Gr,çen h. ' · \' bilmecemizi 
dcgru hal.e~ tnlcr ar asında çeki
len ! t•:-' 1 •et ccsinde hediye ve 
mükfüaı \azanan ı~arilerimizin 
isimler _erveçhi alidir: 

3 

4 

Ankara Gazi ilk erkek 
mektebi 4 - 7 den 125 
Dündar B. 
Kasımpaşa yeni mektepte 
Dürriye H. 

5 - Ağa hamam Hatuniye ca-
mii sokağı No. 12 de 
Fethullah B. 

Yumuşak 11 20 ıs 17 
Sün ter 
~en il' 13 20 
- Zahıreler 

<, udar 8 
/\rp.1 5 3o 6 
l\lısır tı 20 6 30 
1 'r.Ul\8 13 20 13 3,, 

10 - Galatasaray lisesinden 1076 
Nejat B. 

Takdir varakası kaza
nanlar 

Liseler 
- Calata~aray lisesinden 1425 .\lelih 

~aci B. 
2 - f:;tanbul erkek lbcsindrn 751 Rauf 

Cemil B. 
3 - btanbul erkek lisesinden t 59 Sait 

Bekir B. 
4 - latanbul erkek muallim melctebi 

talebesinden 52 ~alm Seza R. 
5 - lstanhul erkek muallim mektebi 

talehesinılen ;-68 I lasan H. 
6 - lstanbul erkek muallim mekcebi 

talebe~inden ;- 1 Şefik B. 
7 - Kabataş lisesi 2 inci sınıf talehe

sinden628 (,üt Tekin H. 
8 - ~işli terakki lisesi altıncı sınırından 

Selçuk Nuri H. 
9 - l~dirne erkek lisc~i sınıf l. den 290 

Emin B, 
ıO - lstanbul kız lise inden 293 Neri

man Ce\ at 1 1. 
ı 1 - 1 taııbul kız lise inden Vedia H. 
ı 2 - lst:ınbul erkek lisesi sırııf 7, No. 

1 ı ı 1 Nusrat B. 

DÜŞKÜNLER: 3 
Oğul 
Yazan ı Sadrı Ete 

Dünkü kısmın hülasası: Sandalın yanma yaklaştııD· 
[ Rü<:temin içindr bir şeyler \ardı. "-Rüstem ağa, dedim, D 

bu saklanan şeyi, mühim şeyi ağzından 
kaçırmamak için çenelerini ılmordu. sandalı denize bırakmıyortU 
Bu, bir dakika bile sürmedi. R·ü~teın da böyle yukan kaldırıyorsun 
ala\'lı bir eda ile : 

· .. - Vur be~ im vur, ,·ur paşacı~m " - O istedi de onun için 
vur derken ı\nber elinde ko~kocaman Sacit beyin emri. 
bir fenerle odaya ~irdi. l lepimiz sinema- O d d k 
vıt gittik, .c-inema dilniişii müthiş bir facia nun emrin en ııan çı anı 
ile karşılaştık. Sandala biraz daha yaklaş 

:\ lahallede müıhi~ bir yangın 'ardı. Adamın gözleri parladı. Bu p 
Sııcitlerin c\·lcri ~andı. biıım mektep de_ 

Sacitler mahalleden çıktılar, ben de Sacidin dokunduğu bir yere 
Kuleli askı~ri mektebine girdim. Bir gün elimi silreceğim de onun izle 
tr:ım\"aYd:ı Sııdde rasgeldim. Hcbekce silecekmişim gibi acayip his! 
oturduklarını söyledi. J tutuşmasından başka bir ıey 

Sene tatilinden evvel bir cu- ğildi zannederim. 
ma günü Sacidi gideyim göre- Adam ben sandala biraz d 
yim dedim, onun sandalı vardı. yaklaşınca: 

Bebekte sandalla gezmek gayet "- Sacit bey kendi elile 
boş bir şeydi. Hele kotra sefası. yadı... Boyası daha kuruın• 
Ben o zamana kadar kotranın Elinizi kirletir, dedi. Bu söz 
ya resmını görmüıtüm, yahut nim elimin kirlenmesini istemi 
ta onu uzaktan geç~rken sey- adamın sözü olmaktan çok f 
retmiştim... bir şey idi. Eğer climleler ya 

Kotranın resmini de, deniz geçmiş bir kadavradan yay 
üstünde süğlün gibi kayışını da ve iğneden uzak bir plik ol 
hayran, hayran seyrediyordum. saydı adamın sözlerini, sözle 

Sacidin: dek; ahengi duyar duymaz 
adamın, kendi kıskançlığına 

" - Kotramız da var ,, sözü 
liği siper yaptığım anlardı 

bana bu güzel hayranlığı ihya lnsanfar kıskandıkları ıeyleri 
etti. Ve aklıma geldikçe kendimi saklarlar, onu öyle muhaf 
yelken kullanıyor zan ettim. O ederler ki kıskandıklarımn 
vakit bana öyle gelirdi ki deniz kası tarafından hissedilmesini 
vapur için bir ejderdir, . sandal is~ ... .aezler. İşte Rüstem bu 
ve kank için kuvvetipi deniyen adamlardan biri idi. Ben 
bir siporcu.. Vapuru kemirmek çekildim. 
ister, sandallar~,1'ayıklai?.

1 

altınClan Biraz daha bekledim. Si 
iter, ve havaya kaldırmak ister, 
tıpkı gülleleri havaya kaldıran hali meydanda yoktu. 
koJJan kuvvetli adamlar gibi.. - Rüstem ağa dedim, 

Fakat kotra oldu mu, deniz gideyim Sacit Bey gelince se
1 

süzülür, yaramaz, muzip bir kız söylersiniz ..• Gelecek hafta 
olurdu. Sanki onun incecik rım ... 
parmaklan kotranın kaburga-
larını gıdıklardı.. Hani sevdiği
niz insanlar tarafından gıdıklan
manın tatlı ve sarhoşluğa benzi
yen ürpertici bir sevğisi vardır. Ben 
kotranın sallanışını insana öyle 
tesir eder zannederim .. 

Rüstem bu sözümden 
memnun olmadı: 

- Otur beyim, otur, n 
ise gelir •.. 
diye israr etti, oturdum. 

Rüstem: 

Y alınm kapısını heyecanla - Siz Sacit beyi ne ıa 
çaldım... danberi görmediniz ... 

Rüstem kapıyı açtı... - Eh... dedim, şöyle 
« - Rüstem ağa dedim, Sacit sekiz ay var ... 

Bey nerde... Bu gün onunla - Şimdi görseniz tanıya 
kotrada gezecektik... sınız. .. Ôyle değişti, buranıll 

Rüstem ~özleri bulutlanır gibi vası çok yaradıt aslan 
oldu... oldu ..• 

- Dün akfam da, dedi, gel- Uşağın Sacitten 
medi... Onu artık gece yatısı tuhaftı : 
mektebine verdiler ... Cuma günü Sanki eserinden baht 
gelecekti ama gelmedi... Belki san'atkar gibi laf söylOY 
daha gelir... Bekleyin... Alakasız gibi görünmek ist 

- Peki dedim ve yalının sine rağmen Sacitle çok, • 
önündeki mermer nhtama çök- pek çok meşguldü. 
tüm. Rüstem de bir kayanın - Bakın size resmini 
üstüne ilitti . Rıhtımın bir reyim... Son fotoğrafı, diff 
kenarında sandal makaralarla cebinden bir resim çıkard•· i 
yakarı çekilmişti... [ Bı1rrıeJI. O 

O O O O O O O O O O BAHÇE KAPISINDA- O O D-0 O Cl 0 
o 
o 
a 
a 
a 
a E 1· şişe ko'onya 

kazanan 6 - Büyükderede Fıstıksuyunda 
Liitfi Ali B. -----------------------.:0 Takdir varakau a 

Er t u truı ticoremanesiniı 
Ta sfiyesi İstanbul kız orta mektebinden 

Sevim H. 

Bırer albüm 
nanlar 

kaza-

1 - Galatasaray lisesi sımf 
5 ten 496 Sür~yya Tevfik B. 

2 - Çarşıkapıda tubafıyeci Rıza 
Bey yanında Mecdi 8. 

1 - Kasımpapda Dutdibi so
kağında No. 96 da Halil 
Recep B. 

8 - Sanyerde doktor Necdet 
bey kerimesi Selma NazımeH 

9 - İstanbul kız orta mektep 
ikinci sınıfından iffet 
Nuri H. 

o 
kazanan karilerimi- o 
zin listesi bitmem•ı- § 
tir. mabadini yarın a a 
ki nüshamızda bula- b 

Mukarrer o'.duğundan 

Kat'i satış 
..__ca_k_s_•n_ız_. ______ -!l g o o o a a o Başlamıştır 
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~aziayıntap vilayetinden: 
- Gaziayintak Sıhhiye dairesi için 800 liralık kinin ve 1265 

2 neosalvar:san münakasaya vazedilmittir. Şerait berveçhi atidir: 
t ""; Kinin komprimeleri maviye boyanmış olacak ve her kom-

3 5 santigramı ihtiva edecektir. 

b\l 'ku Kompirmeler 50 ve 100 er teneke kutular içinde olacak 
ııin . tulann üzerinde "Meccani kinin komprimesi, havi olduğu 
~ k?1~ktarı her kutunun içinde 100 veya 50 gram saf kılormai-
4 ının bulunduğu yazılmıı olacaktır. 

dcıı ~ Neosalvarsan 15, 30, 45, 60, 75 fer santigramlık beş ne
S •baret olacaktır. 
ctk- Kinin ve neosalvarsan en birinci fabrika mamulatından 
6..... hr. 

ıE kiB~nlann bedeli iki taksitte tediye edilecektir. Bedeli ihalenin 
llijın .. nı~ ve neosalvarsanın sıhhıye müdürlüğünce teslim ve te

al'Q un~ müteakiptir. Nısıf diğeri ise birinci taksitin tediyesinden 
I bır ay sonradır. 

İde':" Bunların Ayintaba kadar icabeden bütün masrafı müteah
fltttir 8 . 

btjjnı- .ihalesi 3 nisan perşembe günü saat 16 da Gaziayintap 
il• eru vilayetinde icra edileceğinden talip olanJarın müracaat

an olunur. 

~uğla vilayetinden: 
~~,~at; ~ö~ceğiz .ve Mar~aris · Ka.rabörtlen yolunun ( 50,000) 
t ~ttı~~ s~~yeı turabıye amehyatı 17 msan 930 saat on bcıte ihale 
a~lc. uzcre kapalı zarf usulile münakasaya çıkarıldığmdan 
i.teke~ vilayet merk~zlerin~e buluna? .şeraiti umumiye dairesinde 
Uar-ı ~ylemek kaydıle teklıfnamelerını kanunen muayyen temi-

ltıaJt1 ~ birlikte Muğla vilayetine göndermeleri ve fazla malumat 
a.k •steyenlerin beş lira mukabilinde Muğla nafıa dairesinden 

suretlerini celbetmeleri ilin olunur. 

E:skişehir vilayetinden: 
~skiş h' kiıo e ır - Kütahya yolunun 1+470, 2+110, 2+122, 3+660 
etr 

1 
nı~trelerinde 0,60 lık ve 1+400, 3+399, 4+330 uncuki

ttte c c~nde 1,0 metrelik ve 2+208 inci kilometrelerinde 2,00 
lct' açı .lı~ında olmak üzere 'l afia baımühendisliğinden verilecek 
Ptlatnıkcıbınoe a~akları kirgir ve döşemesi betonarme olarak 
'1tai' . '?.enfez ınşaatı 22-3-930 tarihinden itibaren 22-4-930 pa
~il Riinu saat 16 ya kadar vahidi kıyasii fiat ve kapalı :ıarf 
le tnünakasaya vazolunmuştur. 

li ıi' Müteahhidinin bu yolda yapacağı imalatı smaiycnin be
.Yeııı 00 lirayı tecavüz etmiyeceğinden münakasaya iştirak etmek 
Çegi er bu miktarın °o 7,5 ğu nisbetinde teminatı muvakkate 
~lel'i "cya Banka mektubu ve yahut istıkrazı dahili tahvititı ver

ib Ve teklifnamelerin münakasa ve müzayede kanununa tevfi-
2 tar edilmesi. 

~~l\iy'. ~aliplerin inşaatın devamı müddetinde intaatm mes'uliyeti 
~~~~-·n~~ ~eahhüt edecek bir mühendis veya ehliyeti Nafia baş 

\ihi ıslıgınce tasdik edilmek şartile bir fen memuru irae ve 
! 3 ,ildillikçe musaddak teahhütnamenin teklifnameye leffi. 
-.Ilı% İnşaat hakkında fazla malumat almak istiyenlerin Nafia 
q~Ye endislif(ne münakasaya iştirak edeceklerin ihale günü vakti 

rıde V. / et encümenine müracaatları lüzumu ilan olunur ' . 

nşaatmüna-
kasası 

~~~_lliyet sandığı müdürlüğünden: 
1~tıda l~. 2.iraat bankası umum müdürlüğü, lstanbulda Cağal-
4 bina aın olup e 'yem emniyet sandığının tahti İfgalindc bulu
~ki iC tadil ettirecektir. Bu iıe ·talip olanlar aıağıda yazılı 
l ......_ l az.. ~deceklerdir. 
t, 1' alıbın mali kabiliyetini gösterir vesikalar. 

~i kc.b~~İp tarafından evvelce yapılmış olan işlerin bir listesi ve 

. ~i!.liple:•Yetini gösterecek sair vesaik. 

"ile fst Ankarada ziraat bankası levazım ve mebani müdür-
.. l~k· anbuld . d - "'d"' l"' v •• •• l . ı p'l~ a emmyet san ıgı mu ur ugune muracaat a bu 

Uirler 
1 

an, rnükavele ve şartnameyi onar lira mukabilinde 
fi . 
ll iş i . 

l.ıt'; te~ı'·~ ancak 20 nisan 930 tarihine kadar teklifname kabul 
sı um ı nıektupları kapalı zarfla Ankarada Türkiye ziraat 

1
1it rn:td~?1 Müdürlüğüne ve İstanbulda Cağaloğlunda emniyet 
'I' u urıu~ .. 
• 1 deruh gune tevdi olunmalıdır. ' ;at Rôstte edecek zat ihale bedelinin yüzde 10 nu nisbetinde 
Ur!f erecektir 

ti4 t 
1Ye l.İr b · Qakk aat ankasi mutlak surette her hangi bir talibi 

ını rnuhafa:ı:a eder. 

ı~ç,ır(~ı· 1111111111 1111ill1lrl,.if;1I ı (lh1~( 
VAK T mn rıl-trır/(ır 11lılrl/irlılğ·ılıırlP11: 

maıaK3'mü•ç"~!~ -~~.?!.cu:ar~ı M~zayedeye vaz olunan emlak 
r·;··~·:,!ı~;•r:r:;··;~··: Kiralık haı~eler 
• • 
: ;ı " ,, 50 • • • 
• " • .. 65 : • • • 4 " 75 • . " . 
: ihtivaç kalmavın-ı : 
: caya kadar (azami : 
: 10 defa) ilAn edil- 100 : 
: mek üzere maktu : 
•AboJ· ··h • • ne erırnızın er üç aylığı için • 
: bir defası meccanen 1 : 
• • • 4 satırı geçen lJAnların fazla ı:atırı • 
: için 5 er kuruş zammolunur. : .......... ............... : 

Kiralık - Satalık 
Satılık Muşamba Tente - ~fo -

tre 8 X 9 ~ 7~ metre murabbaı bir 
parça, adres Beyoğlunda lstıkldl caddesi 
N. 195 Şirin gazinosunda müsteciri l\1i
ço Efendiye sual oluna. 

Kiralık hane - Fındıklıda Molla 
bayınnda tranwny . mevkifine pek )akın 
fevkalade nezaretlı terkos \"e elektrik 
tesisatile on bir oda ve müştemilan sa
ireyi h!'\'İ on. bir numaralı hane kiralık
tır. 1 tı yenlerın derunundakilerc müra
caatları. 

Kiralık hane - Aksaravda So _ 
fularda Ortaçeşıııe sokağında · on odalı 
bir hane kiralıktır. Talip olanların bekçi 
Yusuf ağaya müracaat eylemeleri. 

Acele satılık kagir hane -
.Mercanda lJıuııçarşı başında Kilit hanı 
karşısında çıkmaz sokakta caddeye nazır 
beş ~~8: tera~;. mutpak. terkos, kuyu. 
elektırığı havı uç katlı ktlgir hane, acele 
atılıktır. 

Talip olanların Sirkı:-cidc lhsaniye nn
bnnna müracaatları. 

···········~·············· . Müteferrik ilanlar 
Gaip aranıyor - ( Bcı:ikııış Sinan 

atik mnhallesi Sali~ Efendi' sokağında 
2 numaralı hnnc snhibi Zehra H ) Sivas 
kaza~ında çamurcu karyesinde Mehmet 
Ağa ~-~delerden lsmail [~fendi kerime ·i 
Ay Gul Hanımı nnyor. insaniyet namına 
haber verilmesi. 

İş aranıyor - Fransızçadnn Türk
çeye ve muknbilen tercilmcye bihakkin 
\'akıf genç bir mütercim aksamları 
çalı, mak üzere bir ticarethane ... ~ yahut 
gazetede iş arıyor. Arzu edenlerin VAKIT 
ga1:etesinde M. Gayur Beye mUracaatlnn. 

Dürbün almak - Jstiyorum. U
akal beş defa büyütmesi ve iyi cinsten 
ol~ası şarttır. (VAKiT Dürbün) adresine 
muracaat 

ııııııı~ıııııııiııııı~ı~ııııııııı~ıııı~ıııııııııı111ıııııııııııııııı ıııııı~ııııı~ıııııııııııııımııı 
lstanbul dördancü icra dairesinden: 
Ayşe Hanımın müt v ıffa Osman 

efendideki alacağından dolayı 
haczolunan Aydın Kethüda ma
hall"sinin Mimar caddesinde 
kain 39,51 numaralı hane kırk 
beş gün müddetle mevkii mü
~aycdeye vazolunarak beş yüz 
hra bedelle talibi uhdesinde 
o!up bedelı müzayede haddi 
layıkınde görülemediğinden bir 
mah müddetle temdiden müza
yedeye. vazolunmuştur. Mezkür 
hane bın yüz altmış üç metre 
araziden tahminen altmış iki 
metre üzerinde ahşap bina inşa 
edilmiş haraptır. Zemin katında 
tuğ a taşlık bir kömürlük bir 
sofa üzerinde bir merdiven altı 
asma katta yük ve dolabı havi 
bir oda bir hela ve üst katta 
yük ve dolabı havi iki oda bir 
hela ve bahçede otuz kadar 
inciri, dut, erik, ve akasya ve 
sair eşya ve bir kuyu ve etra
fında divar vardır. Hududu: Kö
mürcü Mehmet efendi hanesi ve 
Mazhar Bey sokağı diğer tarafı 
Hacı efendi hanesi ve Petro Bostanı 
ve Petro bostanı arkası Osman ve 
Muhittin efendi veres;leri arazi
sile mahduttur; kıymeti muham
~enesinin tamamı dokuz yüz 
lıra olup talip olanların kıymeti 
mu?ammenesinin yüzde onu nis
betınde pey akçelerini alarak 
929 - 8209 numarasile 1- 5-930 
tarihinde saat Ol] üç buçüktan 
on altıya kadar Istanbul dör
düncü icra memur:uğuna bizzat 
veya bilvekale müracaat eyle-
meleri ilan olunur. 

2 

3 

Çenbcrlic:ışt:ı :\Iol 'a ft:nııri mahallesindt: Bc)\"acı ~ol· ı<- d 3 "' '-T J ~ar-.ın :ı • ,, ... o 
hane. 
l\adirgada Şchı;ü,·arbey mahalle!'inde Bostan ok ~ ı ... ·:ıı-. ne a ·"'5 :\o 
meşruıahanc 

Kadırgada Bostanıali mahalle:ıinde ~1chmetpa:a yoku~unda ~ r ve 
23 ve 25 No haneler. 

4 - Beyazıtta Sekbanbaşı Yakup ağa mahallesinde Sinıitçi '>Oka~mdıı 

7-9 .No dükkan elyevm mesken. 
5 - Uzun çar~ıda Yavaşc.a~ahin mahalle inde :\lckıep !'Oh.:ığ nd l 8 

No hane. 
6 - Rayazma Eminhey mahallesinde tramvay cadde-;ınde ı 18 ~o 

odalar, 

Kiralık dükkanlar 
7 Gedlkp:ı~ada Divanı ım mahallesinde Cami sokağında 62 - 63 ve 

! lamam sokağında 76 No dükkAnlar. 
8 Baya.zıtta Emin bey mahallesinde Dıbekli mektebi tnhtında 18, ı 5 

No iki dukkıln . 
9 - Bayazıtta Emin bey mahallesinde tramvay caddesinde 120 No 

dükkAn. 
10 - Bayazıtta Sekbanbaşı Yakup ağa mahallesinde Simitçi sokağında s 

ye simkcşhane tahtında tramvay eaddesinde 93 - 89 ve ıo ı - 95 
No dükkanlar. 

ı 1 - Kocamustafapaşada Alifakıh mahallesinde .Ağaçkakan sokağında 
24, 26 No bahçe ve dükkAn. 

12 - Kocamustafapaşa mahalle ve caddesinda 451-393 No diikkAn. 
13 - Topkapıda Bayaııtağa mahallesinde tramvay caddesinde 37 ve 

4 ı ı lo dükkanlar . 
ı 4 - Şehremininde Denizaptal mahallesinde Topkapı caddesinde 338 

No dükkAn. 
15 - LAielide Mimar Kemalettin mahallesinde tramvay caddesinde 

95 No dükkan. 
16 - Kocamustafapaşa mahalle ve caddesinde imarette bahçe deı unun

dc 4 No oda. 

Kiralık arsalar 
I 7 Kocamustafapaşada :\1ektep sokağında 5 No arsa. -
18 - Alumcrmerde llacıtimür mahallesinde Cnmi sokağında I 2, 14. 

16 ~o arsa. 
19 - Kumkapıda Ki.irkçübaşı Suleymanağa mahallesinde Taşcılar soka 

ğında 14 No arsa. 
20 - Kumkapıda Muhsinehatun mahallesinde Şakirefcndi çeşmesi soka

ğında 244 zira arsa. 
21 - Kumkapıda Kazganısadi mahallesinde patrif...-ane sokağında 15 N'o 

iki orsu. 

Kiralık kahvehane 
22 - Bayazıtta mcrdana kıır~ı 109, 1 ı ı No maa oda kahYe di.ikkrtnı. 

l\lüddeti müzayede: 24 mart 930 dan 16 nisan 930 çarşamba glinü. 

Bal:lda muharrer emltık kiraya verileceJtinden müzayedeye vazolun
muştur. Taliplerin yevmi ihulc olan son günün saat on dört buçuğuna 
kadar şartnameyi okumak ve teminat muvakkate ita ederek müzayedeyo 
iştirak etmek üzere İstanbul Evkaf müdürlüğünde Vakıf akarlar müdilr
üğiine mtiracaatları ilAn olunur, 

EvsııI ve müc:tt:milıltı hakk nda malOmat nlmnk Jstiyenler bu mild 
~ 

det zarfında müzayede odasına müracaat ederek ecri misil raporlarını 
görebilirler 

Devlet demiryolları ve limanları 
umumi idaresinden: 

-Emniyet sa -,, 

ür den: 
l~n~ n i yrt saı1dığı ncla nıiinhal ıne

ııı u rıyct, stajiverlik ,·e odacıhJ( gilJi 
lıizınetleı· ol1ııadığından l)eyh.ude 
ıniira<-;aat oluıııııaıııa~ı ilaı1 oluı1ur. 



- ta - VAKiT 31 Mart 1930 
mı i u•ıt yve ı.ıç /f/m11~viyi! anonim 

şır' rıJ n 

30 mart 9..>0 tarihinde sureti 
ad ıyede içtima~ davet edılmiş 

ol&n Sanayii zcytiye ve kimye-
vi) e A.Ş. heyeti umumiyesi, 
yevmi mezkfırda nisabı ekseriyet 
hasıl olmamasına mebni içtima 
yapılmamış olduğundan dahili 
nızamncımenin 27 inci maddesi 
mucibince 21 nisan 1930 pazar-
t~si günü saat 11 de şirketin 
Galatada Çinili Rıhtım hanında 
merkezi idaresinde ikinci defa 
içtimaa davet olunur . 

Laakal 20 hisse senedine 
malık o'up işbu içtimada bilasa
le veya bilvekale hazır bulun
mağı arzu eden hissedaran tica
r~{ kanun-unun 371 inci maddesi 
mucibince senetlerini yevmi 
içtimadan laakal bir hafta evvel 
şirkcfn İstanbulda merkezi 
idare ine tevdi eylemeleri lazım 
g el r. 

Hısse senc clatının tevdi edil
miş olduğunu mübeyyin mües
sesatı maliye tarafında n muta 
vesikalar hisse senedi makamın
da kabu. o.unur . 

Müzakerat ruznamesı : 
1 - Meclisi idare raporu ile 

murnkı? rnpwunun kıraatı . 
2 - 19ı9 senesi hcsabatrnm 

tasdı l i vı; meclisi idarenin tcb
riyei zımmeti . 

3 ....... Mıırakıp tayini ve ücre
tinin t esbiti . 

Is anbul ıi, ii11di cra da.r s 11de11 
~l nhcı il fi d, ,\but ~:fen lı hJOınJa , C\ İt 
l r nJı ııı 1c ~ı 111r, \ c ur~u ı ~.rı:odılı:r~ 

Arabacı zade ve mahdumları 
tarafından Tevfik Bey namına 
cıro ed ıl miş bir kıt'a 30 ma)'lS 

929 tarihli emre muhnrı er aenet 
mudbınc zimmetinizde alacagı 
olan 2274 li ranın yüzde 10 ücreti 
vek ~ ıet ve 30 mayıs 929 tari
hinden itibaren yüzde beş faiz 
ile birlikte tahs li talcbile vaki 
tak ip ta lebi üzerine tarafınıza 

gönderilen ödeme emri zahrma 
mübaşiri ve han oda başısı 

tarafından verilen şerhte mez
kur hanı teı k ederek elyevm 
ikamctgfihınız.ın meçhul olduğu 
gösteri miş olduğundan la~ihi 
ilandan itıbareo bir mah zarfın
da itiraz ~e anı takip eden 8 
gön zarfında borcu eda veya 
borca kafı mal irae cylemediği
mz surette icraya salahiyyet 
ge!eceği ödeme emrinin tebliği 
makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. (930-1049) -- ----- --

Çaıaka tahlf. k,aı lıcWmliğıfld rı. Çan
ta karyc'i olup Çatalcanın kale 
içi mahallesinde sakin Muharrem 
kızı Haver Hanımın müddeialeyh 

kocası Y eniköyden Murat oğlu 
Abidin aleyhine ikame eylediği 
boşanma davasından dolayı mtld
deialeybı muma Jeyhin ikamet
gahının meçhuliyetine mebni ila-

nen tebliğ edilen istida ~uretine 
ve davetiyenin tebliğine rağmen 
yevmi muayyende mahkemeye 
icabet eylememiş olduğundan 
hakkmda gıyaben icrayi tahkika
ta ve gıyap kararının kendisine 
tebliğine karar verilmiş ve yev
mi tahkikat olarak 14 nisan 930 
pazartesi günü saat on dört ta
yin edilm ş olduğundan yevmi 
mezkiirda mumaileyhin bizzat 
veya bılvekale mahkemede bu
lunması aksi takdirde hakkı iti
razının merfu olacağı gibi vakı
ayı ikrar ve kabul etmiş addolu
nacağı hukuk usulü muhakeme
leri kanununun mevad ı mahsu
sasına tcvfıkan teblığ i l makamı
na kaim olmak üzere ilan olu
nur. (930/12> 

Emn yet s ıaı en1-
Iak m" zayedesi 

ka(i karar ilanı 
i\luzar~de t~m: '\n. 

hcdcll \1uhammcın 
lmmctı 

J.lra 

610 2396 181 

6q0 1213 205 

615 1159 206 

'/.ıl 707 211 

2030 4322 224 

910 13236 265 

370 592 399 

1020 4017 532 

160 1071 1095 

Merhunatın cins ve nev'i ile Borçlunun ismi 
mevki ve müştemilatı 

Süleymaniye elmaruf Şemsettinmol
lagürani mahallesinde Kirazlımesçit 
sokağında eski 34 ve yeni 58, 60 
numaralı yüz otuz arşın arsa üzeringe 
haricen kargir ve dahilen ahşap iki 
katta biri sandık odası olmak üzere 
4 oda, lsofa, ltaşlık ve dört yüz altmıı 
dört arşın bahçeyi havi bir hanenin 
tamamı. Süleyman Nazmi B. 
Salmatomrukta Kariyei atik Alipaı" 
mahalJesinde Salm&tomruk cadde-
sinde eski 145 ve yeni 141 numa-
ralı doksan dört arşın arsa üzerin-
de yarım katı kargir diğerleri flh· 
~ap olmak üzere üç buçuk katta 
biri ufak olmak üzere 5 oda, 1 sa-
lon, 1 daraça, 1 taşlık, 1 mutfak 
ve yüz on üç arşın bahçeyi havi bir 
hanenin taınamı. Rafail Vantura, Mişon 

Vantura Efendılerle Sara, Perla Hanımlar 

~almatomrukta Kariyei atik Alipa-
şa JllahalJesinde Salmatomruk cad-
desinde eski 14 ve yeni 139 numa-
ralı doksan ar~ın arşa iizerinde ya· 
rım katı kargir diğerleri ahşap ol-
mak üzere üç buçuk katta altı oda 
bir sofa bir mermer antre bir bal-
kon bir mutfak ve yüz beş arşın 
bahçeyı havi bir hanenin tamaını 

Rafail Vantura, MişQn V -.ntura Efendil~r 
Sara, Perla H. lar 

Anadoluhisarında İbrahimbey soka-
ğında eski ve yeni 4 numaralı yüz 
arşın arsa üzerindç ahşap iki buçuk 
katta dört oda, iki sofa, bir mut-

fak, bir kuyu ve yüz şe~sen ~rşın 
bahçeyi havi bir hanenin tamamı 

Mustafa Sürur 8. 
Beyoğlunda Firuzağa mahallesinde 
eski Çıkmaz tülbentçi ve yeni 
Tülbentçi sokağında eski 1 ve 
yeni 1 numaral ı yüz arşın ar• 
sa üzerinde kargir dört buçuk kat
ta ikisi ufak olmak üı.ere sekiz oda 
biri ufak olmak üzere üç sofa, bir 
mutfak, bir mermer taşlık, bir da
raça, bir sarnıç ve on sekiz arşın ara
lığı havi bir hanenin tamamı. 

Kamil ve Ali Beyler 
Beyoğlunda Emincamii mahalle-
smde Gümüş sokağında eski 17-17 
mükerrer ve yeni 15-J 7 numaralı 

yüz doksan beş arşm arsa üzerinde 
J~argir yedi katta otuz beş oda, 
bir kapıcı odası ve mukaddema 
dükkan olan iki oda, on iki antre 
altı mutfak odun kömürlüğü ve se-
neden on arşın aralığı havi bir 
apartımanın tamamı. Asım B. Kanite H. 
Beyoğiunda Kamerhatun mahalle-
sinde Tevfik sokağında e:>ki 8 ve 
yeni 36 numaralı altmış altı arşın 
arsa iizerinde ahşap iki buçuk katta 
biri yemek odası o'mak üzere beş 
oda, iki sofa, bir taşlık, bir mutfak 
bir kuyu ve yirmi arşın kadar hah· 
çeyi havi bir hanenin tamamı. Mm. t.rrozi 
Beyoğlunda Kamerhatun mahalle-
!inde Ka lyoncukolluğu ve Mari so-
kağında eski 161-1 ve yeni 167-1 
numaralı yüz beş arşın arsa üze-
rinde kirgir beş katta on üç oda, 
bir sofa, biri ufak olmak üzere 
beş mutfak, b ir sarnıç ve altında 
bir dükkanı havi bir apartımanın 
tamamı. Mustafa Nihat B. Emine Hacer, 

Hatice Piraye H. lar. 
Ayv.:ınsarayda Toklu lbrah mdede 
mahallesinde İbrahimdede soka
ğın :la eski 20 ve yeni 28 numara
lı yüz arşın arsa üzerinde ahşap 2 
buçuk katta beş oda, üç sofa, bir 
antre ve yirmi beş arşın arsa üze
rinde harapça bir mutfağı ve 820 

arşm bahçeyi havi b:r hanenin ta
!!Wmı f.~tma Ül~er1 Dürne ve S emih 

300 1207 16512 Erenköyünde Merdiven kaıy~sinde 
Esperağa sokağınd8t hatita6 mev
kiinde eski 14, 15 mükerrer ve 
yeni 13, 13 num~rah 182 arşın 
arsa üzerinde bir katı kargir pir 
katı ahşap olmak üzere dokuz oda 
iki sofa bir kuyu ve yetmiş arşın 
arsa üzerinde bir mutfak ve on 
dönüm üç yüz dokıan arşın bah
çeyi havi bir hanenin tamamı. 

Emine, Fatma, Saliha ha 
700 2085 17132 Haydarpaşada Hasanpaşa mahalle

sinde Kurbahdere birinci sokakta 
eski 25, 6 mükerrer ve yeni 74 numa
ralı yü:ı arşın arsa üzerinde ahşap 

Uç katta yedi oda üç sofa bir mut
fak bir kuyu bir: su hazinesi ve iki 
yüz doksan arşın bahçeyi havi bir 
hanepin tamamı Mehmet Alaa 

3580 16673 17632 Göztepede eski Ali Bey Ye yeni 
Ridvanpaıa sokağında eski 20, 21, 
22 ve yeni 14, 14 numaralı altı yüz 
on beş arşın arsa üzerinde bir katı 
kargir diğerleri ahşap olmak üzre 
tiç buçp~ katta yirmi pokuz oda qç 
talon iki mutfak bir bostan kuyusunu 
re i~i yüz altmış arşın arsa üzerinde 
~agir arab~lık ve uşak oda lan ve yüz 
>n arım arsa üzerinde ahşap birer 
kAtta kümeşler ve beş QÖnüm bin 
Uç yüz 0Pil1h arşın bahçeye havi bir 
köşküıı tamamı Reşit 

1260 2490 176&& Kumkapıdft Tav~fi Süleyman f'ğa 
mahalleıinde çeşme ve su terazisi 
ıokağında eıki 2-11 ve yeni 2 -13 
numaralı yüz arşm arsa üzerinde 
karıir Uç kattf. bir böJUğü üç oda 
biri ufak olmak ilzere iki sofa bır 

taş antre bir balkon ve on arşın 

arsa üzerinde ahşap bir mutfağı 
havi bir hanenin tamamı. Ali Hayd• 

Zahit Cafer ve AbdUsselaıQ 

450 1136 184~5 Dramanda Tercüman Yunuı mahal
lesinde Draman caddesinde ada 11 
ve harita 29 mevkiinde eski 41 ve 
yeni 37 numaralı seksen sekiz arşın 
arsa O:r:erinde klrgir iki katta dört 
oda bir sofa bir mutfak ve iki yüz 
on sekiz arşın bahçeyi havi bir 
hanenin tamamı. Mustsf 

18900 26063 18854 Beylerbeyinde istavroz elyevm bos
tancıbaşı Abdullahağa mahallesin-
de Abdullahağa sokağında eski 75 
ve yeni 75,77,79 numaralı yedi yüz 
arşın arsa üzerinde ahşap üç katta 
bir köşkü ve dört yüz arşın arsa 
üzerinde altı kagir üstü ahşap ku-
leli köşkü ve iki yUz otuz arşın 
arsa üzerinde alh kagir üstü bir 
kat köşkü ve yüz yirmi arşın arsa 
üzerinde arabalığı ve yüz seksen 
arşın arsa üzerinde kapı ittisalinde 
kargir üstü ahşap eskice 2 oda elli 
arşın arsa üzerinde kömürlüğü ve 
yüz otuz arşm arsa üzerinde 2 odalı 
hamamı kırk dönümü beş yüz on 
sekiz arşın araziyi · havi üç köşkün ı 
tamamı. Mehmet Cell" 

250 684 19847 Üsküdarda Dürbali mahallesinde 
Araplar sokağında atik 6 mükerrer 
ve yeni 9 numaralı seksen arşın 
arsa üzerinde 2 buçuk katta üç 
Jda bir sofa 1 mutfak ve yüz kırk 
beş arşın bahçeyi havi 1 hanenin tP' 
tamamı. Ab 

100 360 19856 Erenköyünde Merdiven mahallesin-
de Tekke sokağında eski 5, 6 ve 
yeni 8 numaralı yüz yirmi arşın ar-
sa üzerinde ahşap bir buçuk katta 
3 oda 1 mutfak ve altı yüz seksen 
arşın bahçeyi havi harap bir hane- ~ 
nin tamamı. ibr' 

470 1214 20006 Zeyrekte Mollazeyrek mahallesinde 
İmamefendi sokağında eski 15 ve 
yeni 19 numaralı yüz üç artın arsa 
üzerinde ahşap üç katta 8 oda Z 
ıofa, 1 avlı ve altmış arşın arsa 
üzerinde bir katta 2 oda 1 mutfağı j 
ve yüz yirmi beş arşın bahçeyi hıı-. C' 
vi bir hanenin tamamı Ab 

Devamı 1 1 inci sayıfamızdadır 
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Devlet demiryolları ve liman
ları umum idaresınden: 
t 

31-3-930 tarihinde münakasası yapılacak olan Kayseri - Sivas hat
ltıdaki mebani inşaatı münakasasının 14 nisan 930 pazartesi günü 

~,30 a tehir edildiği ilan o lunur. 

P.T.T. 
~Ünden: 

Levazım müdürlü-

td} - Posta vesaiti nakliyesinde kullanılmak üzere mübayaa 
y ~ ecek olan 6000-10,000 kilo benzinle 300 ila 600 kilo makine 
.-il kapalı zarf usuli 'e münakasaya konulmuştur . 
kıl 2 - 20 Nisan 930 tarihine müsadif pazar günü ihalesi icra 
\ı !bacağından taliplerin şartname almak üzere şimdiden teminat 
,: t~k 1ifnamelerini muhtevi zarfları tevdi için de mezkur tarihte ve 

at 14 te yeni postahanede mübayaat komisyonuna müracaattan. 

4100 ~ııı1ı11~ 1~ ~w1ınırı ııı.ıı1i ~ıı m~ıı~~ı~ıırnımı~,,ıııııı~ııııımmırınııııımıl~ııırnrnmmıı~ı~ım nı~ımm~~ıı ~ 
8359 20158 Beylerbeyinde eski ve yeni Havuz· 

'050 2oss 20233 

• 

başı sokağında eski 8 - 8 ve yeni 
25-27, 25-27 numaralı dört yüz yir
mi beş arşın arsa üzerınde ahşap 
üç katta 15 oda 2 salon 4 sofa 1 
mutfak 1 hamam ve elli arşın ar.;a 
üzerinde ahır ve arabalık ve dok
&an beş arşın arsa üzerinde su ha
ıinesini on dört dönüm bin otuz 
arşın araziyi havi bir köşkün ta-
mamı. Mehmet Aıım B. 
Emirganda Eskifırın ve Mektebi· 
rüştiye yeni altıncı sokakta eski 39 
ve yeni 28, 30 numaralı yüz seksen 
arşın arsa Hı.erinde ahşap iki kat· 
la on iki oda dört sofa bir mutfak 
bir su hazinesıni ve iki kuyuyu ve 
yedi yüz altmış dört arşın bahçeyi 

3 
havi bir hanenin temamı. h ...... B. 

15C 7167 20234 Beyoğ unda Hüsey nağa mahalle
sinde Arnavut sokağında eski 24, 
24 mükerrer 24 mükerrer 24 mil· 
kerrer 24 mükerrer ve yeni 20, 22 
24, 26, 28 numaralı yüz yetmiş alh 
arşın arsa üzerınde kargir üçer 
katta beşer oda birer ocak birer 
taş avlu bir kuyuyu ve altlarında 

iki dükkanı ve dört yüz yetmiş al
tı arşm arsa üzerinde i&isi iki kat
lı olup birinin zeminindeki mahal 
oda olarak diğerininki bodrum o· 
larak müstamel diğerleri birer kat
ta ve birinin kapısı ayn üç adedi 
bir taş antre dör tanesi birer an
tre ve birer ocağı havi diğerleri 
ise yalnız birer odadan ve attasın· 
daki boşlukta bir kuyu mevcut o
lup dört yüzü sekiz arşın bahçeyi 
havi üç hanenin tamamı Htiıniye H. 

So(} 1022 20485 Ramide Boşnak mahallesinde İmam 
:Sokağında eski 1 ve yeni 9, 9-1 
numaralı yliz on arşın arsa üzerinde 
ahşap bir katta üç oda bir avlu 
bir mutfak ve diğeri iki yüz arşın 
arsa üzerinde kısmen kargir ve 
kısmen ahşap bir ahır ve yedi yliz 
on dört arşın bahçeyi havi bir ha-

l~ nenin tamamı. Kemal Bey 
3449 , :l0520 Eyüpte Topçular mahallesinde kııla 

caddesinde ve Bahçe sokağında 
eski 46, 48, 50, 2 ve yeni 50-1,50-1, 
50-2, 50-2, 2 numaralı yüz altDllf 
dört arşın arsa üzerinde ahşap üç 
buçuk katta. yedi oda iki sofa bir 
kiler bir mutfak bir taşlık bir ci
hannuma ve altı yliz yetmiş 8.l'fln 
Uzerinde duvar taşından bir katlı 
ahır ve üç yüz arşın arsa üzerinde 
kirgir ot mağazasını ve yedi dö
nüm beş yüz kırk yedi arşın bah
çeyi havi bir hanenin tamamı. 

'f Mustafa ve Nimet Beyler 

lldtıktrıda clnı ve nevile mevki müştemilib yazılı emlik hiza-
• t il _gösterilen bedeller ile talipleri üzerinde 12 nisan 930 tari
~i llıUıadif cumartesi günü saat on albda kat'i karannın çekil

lll:ukarrer bulunduğundan talip olanların mezkfır günde aaat 
d,/a kadar sandık idaresine müracaat eylemeleri ve saat on 

~lktı •onra vuku bulacak müracaatların kabul edilmiyeceği ve 
~il~ :nılike evvelce talip olanlann kat'i karar esnasında hazır 
l~riaı a ~~lan ve başka talip zuhur eylediği takdirde evvelki ta

nıuzayededen çekilmiş ad olunacakları lüzumu ilin olunur. 

' 

htanbul 2 el icru mf'.murfufl,undan 
lmınbuldR T .. !ıtJka!edc f'O num •ralı fırça~ 
dükUnında icrayı ticaret eden O•nit 'c 

.Rlnyamln 11zrahl Efen dllerln cl\·e\•m 
lkametı:Atıl.uının ıneçhull) eti 

Küçük istikrazat şirketine 
medyun bu unan Davit ve Biny
amin Mizrahi Efendiler tesviye 
etmedikleri borclarının temini 
istfası için mahcuz ve füruhtu 
mukkarrer fırçalann füruhtuna 
dair olan ihbarname bulunama
dığından ilsak suretile tebligat 
icra edildiği ve muttehaz karar 
mucibince: medyun bulundukları 
meblağı 10 nisan 1930 tarihine 
müsadif perşembe gününden 
mukaddem B. 929-10699 numa
rayı müatashiben icraya müra
caatla tesviyesi lüzumu v~ aksi 
taktirde Tahta kalede 80 nu
maralı dükkanın önünde saat 
13 te bilmüzayede füruht edile
ceğinden gerek borçluların ve 
gerek talip olanların vakit ve 
saatı mezkurda mahallinde hazır 
bulunacak memuruna müracaat 
eylemeleri ilan olunur. (929-10699 ) 

Be110Alu Sinci fer, memuluAundan: 

Mahcuz ve satılması mukarrer 
dolap, levha, lamba ve saire 
Kasımpaşada Hacı Hüsrev ma
hallesinde 20No. hanede 7-4-930 
günü saat 12den itibaren bil
müzayede satılacağı ilan olu
nur. (929-1338) 

lslanhul d6rdDncD icra mtmurlu~undan: 
Çakmakçılarda büyük yeni 
handa 37 numarada iken elyevm 
ikametgahi meçhul bulunan 

Agop Sercenyan efendiye 
Agop Damburacıyan Efendi

nin zimmetinizde alacağı olan 
6921 liranın temini için emval 
ve eşyayi tUccariyenizin haczi 
talebi üzerine İstanbul asliye 
mahkemesi · ikinci ticaret daire
sinden icra ve iflas kanununun 
254 üncü maddesi mucibince 
mezkur emvalin haczine 22·2-30 
tarih ve 930-274 numara ile 
karar verilmiş ve haciz tatbik 
edilmiş olduğundan hacizname 
tebliği makamına kaim olmak 
üzere keyfiyet ilan olunur. (929-
117) 

hlanbul 6 ınçı hukukundan: 

Müddei Ziver Bey tarafından 
Beşiktaşta Valde çeşmesi karşı
sında (15) numaralı hanede 
mukim Zeynep Hanım aleyhine 
ikame olunan boşanma davası 
üzerine mumaileyhaya gönderi
len istidanamenin bir sureti 
ikametgahının mechul olmasın-
dan dolayı tebliğ edilemediği 
Beşiktaş mahallesi heyeti ihtiya-
yariyesi ile tebliğa memur 
mübaşir tabşiyesinden anlaşılmış 
ilanen tebli~at icrasına karar 
verilmiş ve yevmi mahkeme 
24 nisan 930 perşembe günü 
saat 14 tayin kılınmış olduğun
dan mezkur günde tahkikat 
hakimi huzurunda bulunması 
zımnında tebliğat makamına 
kaim olmak üzere ilan olunur. 

8 ind icradan: 

Bir deynin temini için 24 
martta Bitpazarında müzayedeye 
vazolunup bedeli dun görülen 
masa, sandalya sairenin 3 nisan 
9'0 da saat on beşte Çadırcı
lar Bitpazarında kat'iyen ıatı
lacağı. 

Jandarma imalaianesi miidürlydinden: 

10 ila 20 bin metre minder 
kılıflığı bezi kapalı zarf usuJile 
sabn ahnacakbr. Munakasa 19 
nisan 930 cumartesi saat 14 te 
İıtanbulda Gedik paşada jandar
ma imalatanesinde yapılacaktır. 
Şartname imalatanede tevzi 
olunur. Tarzı teklif şartnamede 
yazılıdır. 

,~ l~DllWJ rnmr: ~ZfHiHüf Ki ~~ 
l ~ nto ~azino ue n·ıe Dans ~ol nu ~ 
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3 Nisa n 1930 Perşembe gönü akşamı saat 20 den 1 
sabaha kadar devam etmek iizre bir balo tert ı p edil- ;~ 
miştir. Mevsımın son ve en şik bolosu olacak olan balomuz ' 
için müdüriyet ziyadesile çalışmakta ve müşterilerine 
layık o!dukları neşeli bir gece geçireceklerini vad etmek- ~ 
tedir. Balo için duhuliye yoktur; ~I~ 
salon umum için serbesttir. ~iN 

Sair gün1er de salonda dans 18 den 24 de ve Cuma ~ 
günleri 13 den 24 de kadar devam eder. ıM 

Muzik fevkalade mükemmel olup , Garp ve {~ıyJ 

Şark musikisini nefsinde cemetmiye çalış- ;l' 
makta ve müşterilerinin taktirine mazhar olmaktadır, 
teşekkürler ederiz. 

~~- Balo ıçın ~Jbise: Kost~m süvaredir. _ JJ!JJ 
~~~~~ Madarivet~~ 

• 
1 

Satılık evler ve arsalar 
Istanbul Emvali eytam 
daresinden: 

ka 
1 - Saadet Haııınııu istikraz cvledi•ri n ·(~lıalili: mn
hıliude idaremiz uhdesinde vefa~u ı11efr11~ bultınau ..., 

K· art.!llda Kasaba malıalle~inde l 'skiid~r caddesi sokağın-
da 
<lö 

136, 135, 160, 162 nuuıarah, 150 zira iizeri11de ve 
l'l otla ile b I' llHJlfal?ı havi kflı·gir h;r cra1İ110 

u b ' 

m 
2 - Seyit ağa ve Şazimet llauımııı istikraz eylediği 

ehaliğ mukabilinde idaremiz uhdesinde vefaer1 mefrufr 
~ 

hu hınaıı Kartal Kasaba mahallesinde Hanıam sokağında 
21 -265 numaralı, 91 zira üzerinde iki oda, bir sofa, bir 

11· ve bir halayı havi bir bap müceddet kargir hane, ah 

bil 
3 - Ayşr. llammm istikraz eylediği mebaliğ mnka
inde idaı·emiz uhdesı ııdc vefaen mefrug buhmaıı 

rtnlda Kasa ha mahallesinde Hamam sokağında 121-10 
maralı 20 zira i 'ızcrintle iki oda, bir mutfak, iki ktı)'U, 

Ka 
illi 

ve iki lıalfıyı haYi ve istasyona* pek yakm bir mevkide 
ah şap bir hap harıe, 

hal 
4 - Kemahlı ~lehmet t,;avuşun istikraz eylediği me
iğ muk<lbili11de idaremiz uhdesinde vefaerı mefruğ 
lunan Kar·talda Saraybalu;e sokağında 16-18 ııuma
ı 207 zira, lt'·ııel du,·arlarım havi ve tren hattına 
k vakın bir mahalde nıuhterik iki ev arsası, 

bn 
ı·al 

pe ., 

eyi 
~ 

en 
ra 

5 - Tahir Efeııdi zevcesi Hukiye Hammın isLikraz 
ediği mehaliğ nıukabil nde idaremiz uhdesiıı~e \'efa
mefruğ hulum.ua Kartalda Kasaha m_atıa.~lc~ınde Sa

yhahçe sokağrnda istasyoıı kar·~ısındakı lnıkumet ko-

nac lı hahcesiue bitişik 220-16 numaralı 2258 zira da
ııtle 9 • ar~rn kutrunda duvarlı lıir hostarı kuyusu ile 

. 
l tı li 
hiı· 

haı 

kat meli'in ve 30d arşın terbiinde natamam kfırgir 
ıe iHşantı ııulunan mu hı erik küşk arsası. 

rıal 

Yukarıda borçluları ve mevkileri yazılan arsa ve bi
ar miizavt~dc ile satılığa çıkarılnııştu·. Talip olanlar 
fazla mal~lruar almak istiyenler her giin saat on beşe 
laı· lstanbulda Adlıye hinası dahilinde lstanhnl Em
i evıauı idaı·esine müracaat etsi uler. 

ve 
ka< 
vnl . 

Gaz. benzin, mazot ve vakom 
yağı mubayaası 

Tiitiin inhisarı umunı ınüdürlii
ındeıı: 

v •• 

gt 

vak 
Cibaliye teslim edilmek şartile 1800 teneke benzin, 200 kilo 
om yağı ile Mersine teslim 1500 kilo mazot ve Samsuna teslim 
teneke gaz pazarlıkla mübayaa edileceğinden taliplerin gelip 
tnamesini almaları ve 5 - 4 - 930 cumartesi günü saat 10,30 da 

45 
şar 

yüz de yedi buçuk teminatı muvakkatelerile Galatada mubayaat 
kom isyonunda bulunmaları. 



=-= ... 
c.Ht-ıada çıka" ,....., .. , • .ı.,.•arı,. bnıcı,. lıal<ları .,•lıfuzdur ] 

Gazeteye ıönderllecek mektoplınn uzcrınc idare içinse ( idare ) yazıya 
alt ~c (Yuı) işareti konolmılıdır. 

fanJ1ru,.en .... ~'*"" ff'c••rtr~nı. ~ıJ• ttl """•Cd~r.-ıfz w.,J lupl.-ra J ru'maı pare\•"" 
•• ,ı al.,aımc!an •e Üfl'Jona 8"Ünıluicatırıcfan iclar• "'H'UI c!~ildir. ~ 

Vakıf paralarmüdür
lüğünden: 
Müzayede İkraz · Merhunabn semti meşhuru ile cins Borçlunun 

bedeli No. ve müştemilatı ısmı 

315 21~3 .. Eyıpte uui Kaumpaıa mahallesinin Çöm· 
leltçıler caddesinde atık ve cedit 50 nı.ma· 
ralı zemin lcatında methal çinı dö1emeli ta~· 
lılt ilet oda guıulhane halA birmcl ~atında 
ıofa dört oda hala kıler ikinci katında so· 

fa Oç oda hallyt ve bahçesinde ayrıca mU-

ıalı:kaf çını dött"melı yemekln• !erile dörc 
adet hail ve kömürlüğü muhtevi ve 610 zl· 
ra ananın 228 zira mahallınde mtbnl 
60 )() lira klymetl muhammendt kagir mek· 
te1in tamamı Mütevdfa MehmH rraffen B Vt-reseııı 

84 21838 Eyıote Defterdar Mahmut efendi mah.,llesl· 
nlo Çömlek 1 rr arkası sokağında ctdıt 35. 
39 numaralı 140 zira ana üz•rine mebni 
1000 !ıra kıymeıl muhammenell ve fe vkınJ,. 
37 numara lle ayrıc!l methall olmak üz.ere 
~klr odalarını muhtevı kArglr ahır ve dukkA· 
oın t .. m11mı. 

Mütevt-ffai nıumalle)~ Mt hm .. t ş. ıalf'ltin Bey verf'~esı 

95 220~7 Azaplar civarında Etvanıede mahalıes nın 
T f'ptbaıı •oka~ nda ~edıt 7 4 numaı alı altı 

bodram olmak üzere zemin katında: M· hııl 
taşlılc ılcı oda mu•tak ha'A bırincı ka11nda: 
llç oda ~ofa ve hallyı nıuhten ve 1 :lO ııra 
aıearıın 1 1 O ılra mahallınde mt.bni 1400 
lua kıymeti muhaınmcneli ahfaµ han• nın 
tamamı Mehmt-t Saıt Ef. zevcesi Na1llf' H. 

36" 22J5l Sultanahmf'tte Üçler maıa leı;nln ıu ttruı 
toka~ırıda ctdıt 17,19 numaralı altı bod 
rum olmak Oıere ıemln katında methal tat· 
1 le hail b rlncı katınd:t: U.; oda hala ıkıncl 
katında Oç oda 10

1a hail ve haricen mü
ukkaf mutfak ve hamamı muhıevı Vt: 27 

1 IG 22236 

ıra areanın 

7000 lıra 

bnda dokklnı 
mamı 

) 70 zira mahallınde mebni 
kıymeti muh~mm neli ıah 

müttemil k!rgir hanenın ta· 
Müteveffa Mehmet Necati 

Çarşamba civarında cebecibaşı mahallt-sinlo 
lamail aQa ıoka~ında cedıt ' 8 numaralı 
bodrüm katında: Mutfak oda gusülhane ze
min katında: Methal sofa ıkı oda hala 
birinci. katunda: iki oda sandık oda,ı ıola 

ballrı muhtevi ve 180 ı.lra aı sanın 95 zira 
maha11inde mebni 16~0 lira kıvmell mu· 

8. vereıeıl 

hammentlı ahıap hanenin tamaml. Zehra H 

21 22439 Boğaz•çinde Tarabyada A•akiryakı •)azma 
sokağında mükerrer 98· 1 numaralı ve 290 
lıra luymetı muhammenelı yedı donüm 400 
lira miktarında milfre:r: blr kıt'• harap ba· 
~n tamamı. D.rıkıor Resmi Tııhıın 8. 

105 22503 Erenköyünde Merdıven karyesi mahaı.rsının 

3P 

Baharl}e caddesınde redıt 18, 28 nu mra ı 
temin katında: Methal oda, hal!, mutfak gu· 
ıuıhane birinci katında: lkı oda sandık oda· 
ıı çatı kaıında: ıkl oda ıofaH ve bahçeılnde 
klrgtr ahırı muhtevl ve 2700 ııra arsanın 

140 zıra mıhalıinde mebni 1500 lııa kıy

meti mub,,mmeneh maa ba~ ahşap kö~kOn 

tamamı. 

?2686 Eyüpte Ceırt Kasımpaşa mııhııllesinln Akar 
çeşme ve Çömlekçıler ıokıığındil 9, 9 nu
'Jlaralı Ourlnde hamur yuğurma mahalli l'e 
bunun üzer nde iki oda sola un deposunu 
ve haricen hal! Te ahırı muh evl Vt" 700 
zira arsanın 140 zira mahallinde mebni 
5200 lıra kı} metl muhammeneli maa arsa 
hrgır !urunun tamamı. Ahmet Ma ıt B 

15 22607 Kuzguncukta ve mahal•esınd.. lcadıye cad-
deılnde 148 ve Sınagon sokağında 2 ve 4 
No. hodrum katında mutfak, ze11 ln karında 
lki methal •aşlık t da, birinci katında ıkı oda 
ıofa, hell, • amaklnlı sandık odası lklnt l lca
tında Oç oda, ıofa halt, çat katında baeık 
ıofa ve darac;a>·ı muhıcvı ve 288 zira arsa-
nın yüı on bet zira mahalı ndc mebn 
258 lıra kıymeti muhammrn,.lı ~öşe 
baıına müsadıf tahtında dükklnı mU~temıl 
bır sakıf altında tkı bap k!g r hanenin tarı a-
mı Eıratl Kastorvano Ef. ve z.evctıl Guya 

Vakıf p~ralar müd OrlO~üne mtrhun o an yukarda yazılı gayri men1<ul , m-

• 

LI AHASAN 

Sinek, sivrisinek, tahtakurusu, 

pire, güve, örümcek ve bütün 

haşaratı kat'iyyen helak ve ifna 
eder. 

Kokusu hafif ve sıhhi o!up 

insanlara ve hayvanlara zaran 

olmaz. Ve kat'iyen leke yap-

maz. Yerli malıdır. Türk ser

mayesi, Türk akıl ve irfanı, Türk 

dimağı, Türk amelesi ile imal 

edilmiştir. Avrupa ve Ameriak 

mamulatına karşı müthiş bir ra-

kip olup yan yanya daha ucuz

dur. Ticaret ve san 'at sahasın· 

da kazandığı muvaffakiyet ha

sebile rakiplerini faşırtmıştır. 

Pompası gayet sağlam ve aynen 

yarı yanya ucuzdur. Şjşesi 50 
tenke ve pompası 75 kuruştur. 

Biitiiu de' airi devler, mü
esse:Salı milliye vr hnsıı!'İYt>, . . 
Devlet demiryolları, Evl\af 
SP\Tisefain , llilalinlımer. 

• 
Yaıı rnck ıeplc:·i, hasta11f>ler, 

scvahili ecrıPlıi 

HlÜflSSesnı, lıtiyük OtPll••J', 

hii.' iik lokaıııaı<ır lıcps . FLİ

BA vı stiıual f\Vlen1t·kte ve . . 
rniisıalı~ırı huluııan Ecıa•·ı 

Hasarı Bcvi tebı· k etmek-.. 
ıetlirler. 
Deposu: Hasan Ecza deposudur. 

Toptancılara tenzilat 

Eyüp ,,uıh hdt im ığirıden: Balatta 

Hoca K sım Günam mahallesinin 

tamburacı sokağında 30 numaralı 

hanede vefat eden dul ve kimse

siz Rahil binti Buhurun veresesi 

kimlerden ibar e-t ise tarihi ilan

dan 3 ay zarfında sıfatlannı 

beyan ve isbat etmeleri 

Eyüp Sulh mahkesi ahkamı 

siye hakimliğine müracaat 

meleri ilan olunur. 

için 

Şab

et-

---- S.AVl$1 HF...R. ve;~or::: 6 KUR.U~ 

MATBAA VE. İDAREHAl'!E: 
ISTA:\'HLl.. Babıali, An\.:arn c:addestode M VA KIT 1T'RDr. 

Tel • 1570 ( fr ARE f~URl) lt'71 ( YA~J l~LERİ) T .. lrnfı VAKrT. poota lruhı•n' 46 

Gayrı menkul maılarm açık art
tırma ilam 

lstanbul 4 üncü icra dairesinden . 
Açık arttırma ile paraya çevrilecek 

gayrı menkulun ne olduğu ilç bap hn
ne Gayrı menkulun bulunduğu me\ki 
mahallesi, ~okağr, numaracı: Galaca A· 
rap cami ;\l. eskı abdussel~hııttin ,.e 
cami şerif eclci 14 17 19 yeni ı 9 21 
25 Takdir olunan kıymet: Tamamına 
sekiz bin ıira artırmanın yapılacağı yer 
gün. saat ist. 4 üncü icra dairesinde 
3-5-930 saat 14 den 15 buçuğa kadar 

l - işbu ga)n rnenkulun artırma 
şartnamesi 0-4-9,30 tarihinden itibaren 
929-ô2 l\o. ile lstanbul 4 üncü icra 
dairesinin muayyen numarasında her 
kesin görebilmesi için açıktır llAnda ya
zılı olanlardan fazla malumat almak is· 
tiyenler, işbu ~artnameye ve 929 • 62 
doı;ya numara~ıyle memuriyetimize mü
racaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukar
da yazılı kıymetin yüzde yedi teminat 
gösterilecektir. 

3 - Hakları tapu sicillile sabit ol
mıran ipotekli alacaklıl:ırla diğer al~

kadarların ve irtifak hakkı sahihlerinin 
bu haklarını \'e hususile faiz ve masra
fa dair olan iddialarını işbu ilAn tarihin
den itibaren yirmi gün içimle C\'rakı 

müsbitelerile birlikte memuriyetımıze 

bildırmeleri icap eder aksi halde hakları 
tapu ıicillile sabit olmayanlar satış be
delinin paylaşmasında hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iş
tirak edenler artırma şartnamesini oku· 
muş ve İüzumlu ma!Ornau almış bunlan 

ıemamen kabul etmiş ad ve itibar olu
nurlar. Üstünde bırakılaıı gayri menkulün 
bedeli zamanında \'erilmezc:e gayri men
kul ikinci hir arttırma ile ~atılır ,.e bedel 
farkı \'e mahrum knlınan yüzde beş faiz 
ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet 
kalmak ızın m mn.riyetlmizce ıılıcıdan 

tahsil olunur. B~ numaralı fıkradaki 

şm tahakkuk etmek kaydile üç defa 
bağırıldıktan sonra gııyrl menkul en çok 
artıranın üstünde bırakılır. Şart tahakkuk 
etmezse ararma geri bırakılıp alıcı taah
hütlerinden kurtulur ve t inatta kalkar. 

5 - Artırmanın birinci ve\•a ıkinci 

olmasına ,.e gayri menkule taalluk t>den 
kanunl hakka ,.e satışın tarzına göre 
diğer şartlar. 

Aı;ık arurmııya konulmuştur, artırma 

birinci olup işlemiş ve işliyecek vergi · 
hf'lediye · e\ kaf rü,umu miişteriye aittir, 
satı~ p«'şin p:ıra ile yapılacaktır. 

Seyrisef ain 
Merteı ~ccoteıı: Galata Kôpril batıod 
BevoQlu 2362. Şube eceoreıl Mahf11 

diye Hanı ılıında lıtanbul 2740 

, udanya postası 
Cuma, Pazar, Salı, Çarşatıl' 

ba günleri idare rıhtımıodsr 
9 da kalkar. 

Ayvalık sürat postası 
( M E R S İ N ) vapuru 

Nisan Salı 17 de Sirke 
rıhtımından hareketle GelibO. 

Çanakkale, Küçükl<uyu Edreııı 
Burhaniye, Ayvalığa gidecJ 
ve dönüşte mezkur iskelele~t 
birlikte Altınoluğa uğnyatB• 
gelecektir. 

Azimette Gelibolu için ys 
nız yolcu alınır, yük ahnmat-

1 ~öbzon ı.kınci postası 1 
(CÜMHURIY ET) vapurıı ' 

Nisan Perşembe akt•ıf) 
Galata rıhtımından bareketlt 
Zonguldak, İnebolu, SinoP' 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ord°' 
Gireson, Trabzon , Rize, f'lc' 
paya gidecek ve Pazar iskele' 
si e Rize. Sürmene, T rabıO~ 
Polathane, Tirebolu, Gires~ 
Ordu, Fatsa, Samsun, SinoP 
İneboluya uğrıyarak gelece~t 

BARTIN h~~~p~~~s PostB· 

AYDIN vapuru Pazarlf 
31 Mart • di 

Sirkeciden hareketle Ere~· 
Zonguldak, Bartın, Amasrııı ~ 
rucaşile ve Cideye ıııiı!l 
ve avdet edecektir. ı 

Tafsilit için: lstanbulda )~ 
iskelesi Kantar ocak sokağı 
16 Bartın anbarma müracD' 
Telefon : İstanbul 2946 

Dikkat: Bilumum muıııııe 
vapurda yapılır. Hariçten al10 

biletler muteber değildir. 
ı···· ····==-·=== ......... ·-r.·····ı:::::··-: :s r:··-v ei 1<0·r;·cr··\ APÜ.HL~ 
il 
r .ı 

Yazılan üç haphane ) ukardn gösteri
len 3 · 5.9:30 rarıhinde İstanbul 4 iıncü :: jcra memurluğu odasında işbu i ı\n ve !! 

Karadeniz postası 

Anadolu 
gö~terilen nrrırma şartname•i daire inde :: 
catılacağı ilı\n olunur. ii vapuru 31 Paza rte"'ı 

Tarih \.C icra memurunun re~mt :! Mart ? 
mührile imzası f !günü akşamı 6da Sirkeci rıhtı 

··············----·-··· .. ·············-········• .: dan hareketle doğru ( Zo.,"" ··-·-.. ·-··-··-··--···-··-·····~····-· 1' •• ··~ 
ii H ı: U dak, İnebolu, Samsun, O ii em ziyaret hem ~ !İ Giresun, Trabzon, Sürmen'' 
,! ticaret! ;~ jl Rize) ye gidecektir. yt 
il HER TÜRK i~ı ·"I T~fs1ilat için ~~rkecide sıll' 

h :1 kencı nanında kam acent8
51' 

:: •1 •• T 1 1 b 1 1-'l 
Yeni AN01lARAyı görmeli/ !i ~::1-~~~-~~~:~: ..... : .. : .... ~!~~.:~-ı~~ 

1 nun için ii ....................................... ... o' 

I~ 20 NİSAN 1930 l~ ~efterdarlık n~ 
! ii KİRALIK DÜKKAN .,.,, , 

İ Milli Sanayi Nümune Sergisini H 359, 349, Tophane Kışlı>./ 
1 ii senelik kirası 245 lira, J<ı 
• •• • .ıı) 

I~ Ziyaret et! n mak muamelesi aleni II)uı 5' 
·· g ile 20·nisan·930 pazar goııO ,J •• •• "f 
• .... - ... ·--·---.. -------···--··-· 14 30 da defterdarlıkta 'I • ••••••••••••• -.................................... t 

tAk ıahtplerinln borçlarım vermemeleri hastbıle blrlnrl ve lkıı el muıayedeterı 
caktır. ( M-110) ~!> 

* KİRALIK SEYİR ,~ı 
HALLİ - Kadıköy, (feııe ııi 1 neticesinde hızalannda göstf'rllf'o bedelleri talıpleri uhdeıtnde takarrür etmi~ ve 

14 nisan 930 taı ıhıne müıadıf paıarteıl günü saat ondan lıibaren son müza
yedesine başlanaralc muhammen kıymetlerini buldu~u takdirde saat on betle 
!halel kat'ı yelerinln kraıı mukarrtr bulunmıııtur. Müıayede mahalli Bahçekapı· 

da Oör düncü vakıf hanın ikinci katında Ncı. . 17 Vakıf paralar müdOrlüğüdOr. 
N'azolunacak bedehn yüzde onu nisbettnde pey akçeıl verilmesi ve mUıte• 

rllerln bızut veya musaddak vekAlet name ile müracaat eyleme 1 mOzayede 
şıııı \lartndandır. Evvelce tallp olup ta mezkOr günde bulunmayanlardan ıon tallp-
1Cl\ 'maadaııı keliıy.rt etmi :,addolunacaktır. Talıplcrtn vaktinde müracaat ~ylo
melerı ılAn olunur. 

çe) seyir mahalli bir se"seıı'~ 
detle kiraya ':eriliyor. I< f1J"~ 
kirası 610 lira, kiralarııB ;ıe 

1
, 

melesi aleni müzayede 88t ~· 
nisan 930 pazar günO t ,o~ 
te defterdarhkta yaı>1 8 

(M-149) 

Mes'ul müdür: 


